
Aanvraagformulier WEB-subsidie Non-formeel aanbod 2021 
AMERSFOORT 
 
Waarom dit formulier?  
 
U gebruikt dit formulier als u subsidie wilt aanvragen voor een activiteit die in het kader van het 
non-formele aanbod volwasseneducatie zou kunnen plaatsvinden in 2021. Deze activiteiten 
vallen binnen het kader van de uit de ‘Wet Educatie en Beroepsonderwijs’ (WEB) voortvloeiende 
‘Subsidieregeling volwassenen-educatie 2020-2023’.  
 
Hoe dient u uw aanvraag in?  
U kunt dit ingevulde en ondertekende aanvraagformulier in PDF-formaat mailen naar 
taalhuissubsidies@bibliotheekeemland.nl. Het formulier dient te worden ondertekend door de 
bevoegde vertegenwoordiger van uw instelling.  
 
Uiterste aanvraagtermijn  
Zorg ervoor dat uw aanvraag voor 15 december 2020 bij het DigiTaalhuis binnen is. Ook na deze 
datum kunt u uw aanvraag nog insturen, maar wij kunnen u dan niet garanderen dat er nog 
budget beschikbaar is. U ontvangt in ieder geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 31 januari 
2021, reactie van het DigiTaalhuis op uw aanvraag.  
 
Wat doet het DigiTaalhuis met uw aanvraag?  
De aanvragen die passen binnen het non-formele aanbod vanuit de WEB in Amersfoort worden 
beoordeeld volgens de regels en criteria uit de subsidieregeling en onderliggende wet- en 
regelgeving (zie bijlage criteria en voorwaarden).  
De Bibliotheek is door het College van B&W van Amersfoort aangewezen om de aanvragen te 
beoordelen en te toetsen of deze passen binnen de gestelde voorwaarden voor non formeel 
aanbod. 
 
Vragen?  
Heeft u vragen over de aanvraag of het formulier? Dan kunt u per e-mailbericht contact 
opnemen met Lique Jobben-de Rijk, projectleider DigiTaalhuis a.i., via 
L.jobben@bibliotheekeemland.nl  

mailto:L.jobben@bibliotheekeemland.nl


Aanvraag WEB-subsidie 2021 

Algemeen 
Naam project 

Naam instelling 

Postadres instelling 

Contactpersoon 

Telefoonnummer contactpersoon 

E-mailadres contactpersoon

IBAN 

Vereniging/stichting/KVK nummer 

Doelgroep 
Beoogde (sub)doelgroepen 

Beoogd aantal deelnemers 

Bereik: hoe de doelgroep te 
bereiken/motiveren 
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Uitvoering 
Omschrijving van het aanbod 

Waar vindt het aanbod plaats? 

Welke periode(s) vindt het aanbod 
plaats? 
(aantal weken) 

Hoe vaak per week? Hoeveel uur 
per keer? 

Hoeveel uur (per week) is er een 
(taal)docent betrokken bij het 
aanbod? 

Vrijwilligers 
Hoeveel vrijwilligers zijn er 
betrokken bij het project? 

Wat zijn hun taken? 

Zijn ze geschoold? 

Zo nee, gaan ze de basistraining 
voor taalvrijwilligers volgen?* 

Is er sprake van eventuele extra 
scholing? 
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Resultaat en plaats van het project binnen het non-formeel aanbod 
Hoe draagt dit aanbod bij aan de 
verbetering van 
basisvaardigheden? 

Welke resultaten willen jullie 
bereiken? 

Hoe worden de resultaten 
gemeten en zichtbaar gemaakt? 

Op welke delen van de 
standaarden en eindtermen zijn de 
activiteiten gericht? 

Zijn er samenwerkingspartners? 

Waaruit bestaat de samenwerking? 

Geef een korte omschrijving op de hoofdlijnen van  plannen voor 2022 en 2023 
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Begroting 

*Nieuw is dat vanaf 2021 er geen kosten in rekening gebracht worden voor de basistraining voor
taalvrijwilligers. Deze hoeven dus ook niet meer begroot te worden. Eventuele overige scholing valt
onder vrijwilligerskosten.

Uitgaven Toelichting Bedrag 
Kosten (taal)docent 

- max. subsidiabel
uurloon €53,-

€ 

Vrijwilligerskosten 
- o.a. abonnementen,

reiskosten, attenties,
extra scholing, e.d.

€ 

Huur 
- max €50 per dagdeel € 

Materiaalkosten 
- leer- en

oefenmaterialen
€ 

Bureau & organisatiekosten 
- o.a. koffie/thee, PR &

communicatie,
coördinatie,
administratie, etc.

- daadwerkelijke kosten
- max van 10% van het

totaalbedrag

€ 

Overig 
- Toelichting dient

ingevuld te zijn
€ 

Inkomsten Toelichting Bedrag 
Eigen bijdrage 

- als deelnemers een
eigen bijdrage betalen,
hier graag begroten

€ 

Overig € 

Mee te nemen bedrag uit 
2020 € 

Totaal uitgaven € 

Totaal inkomsten € 

Aan te vragen bedrag € 
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Ondertekening 
Plaats 

Datum 

Naam 

Functie 

Handtekening 
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