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V 

 

 

 

 

AANVRAAG BIJDRAGE 
TOERISTISCHE IMPULS VEERE  

2019-2022 
 

 

Naam organisatie:  

Adres organisatie:  

IBAN-nummer organisatie:  

Naam contactpersoon:  

E-mailadres contactpersoon:  

Telefoonnummer contactpersoon:  

  

Omschrijving project/evenement/verzoek:  

Datum project/evenement/verzoek (indien 
van toepassing): 

 

Is project/evenement/verzoek eenmalig of 
structureel (b.v. jaarlijks): 

 

Gevraagde bijdrage aan Toeristische Impuls: €  

Heeft u al eerder een financiële bijdrage 
ontvangen vanuit de Toeristische Impuls: 

nee / ja, wij hebben al …. (noem aantal) keer een 
bijdrage van Toeristische Impuls ontvangen 

  

U dient de volgende documenten mee te sturen zodat wij uw aanvraag in behandeling kunnen 
nemen: 

1. Samenvatting van het project/ 
evenement/verzoek 

Omschrijf in max. 1 A4 wat u gaat organiseren/ 
onderzoeken/realiseren/etc. 
 
Geef aan welke organisaties, verenigingen, 
ondernemers betrokken zijn. 

2. Financiële onderbouwing van het 
project/ evenement/verzoek 

Totale begroting, eigen bijdrage, reeds toegezegde 
sponsorbedragen/giften/subsidies, lopende 
sponsoraanvragen/giften/subsidies, verwachte 
inkomsten, etc. 

3. Plan van aanpak voor de promotie Omschrijf in minimaal 50 woorden en maximaal 1 
A4 wat u doet om promotie te maken? 
 
Welke middelen zet u in om voldoende aandacht 
te geven aan het project/evenement/verzoek: 
bijvoorbeeld sociale media, eigen website, 
(landelijke) persbenadering, flyers, samenwerking 
met andere partners, etc. 
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Voldoet het project/evenement/verzoek aan het doel?    ja / nee 

Doel van het budget Toeristische Impuls is het stimuleren van duurzaamheid  

en innovatie om te komen tot een toekomstbestendige toeristische sector  

met bijbehorende hoogwaardige toeristische infrastructuur. Met dit budget  

worden er financiële impulsen gegeven zodat er nieuwe projecten, onderzoeken  

en ontwikkelingen worden opgestart die aan dit doel bijdragen. 

 

 

Levert het project/evenement/verzoek een bijdrage aan één of meer 

van de vastgestelde inhoudelijke thema’s? 

1. Toekomstbestendig ondernemerschap in de moderne economie  ja / nee 

2. Vernieuwing en verduurzaming van het toeristische en strandproduct  ja / nee 

3. Circulaire economie en energietransitie      ja / nee 

4. Versterking arbeidsmarkt en samenwerking met onderwijs   ja / nee 

5. Recreatieve, duurzame mobiliteit en routestructuren    ja / nee 

6. Versterking van ons landschap, onze cultuur en ons DNA   ja / nee 

7. Gezondheidstoerisme en gezonde levensstijl      ja / nee 

8. Watersport gerelateerde activiteiten      ja / nee 

 

 

Voldoet het project/evenement/verzoek aan één of meer van de vastgestelde   

toetsingscriteria? 

1. Innovatief project met een duurzaam en structureel karakter   ja / nee 

2. Regionale economische spin off      ja / nee 

3. Cross-sectorale samenwerking       ja / nee 

4. Bijdrage aan een jaarrond toeristisch product     ja / nee 

5. Multifunctioneel karakter voor zowel toeristen als inwoners   ja / nee 

6. Verduurzaming van het recreatieve (strand)product    ja / nee 

 

 

Overige voorwaarden voor toekennen van een financiële bijdrage uit de 

Toeristische Impuls Veere 

- In alle uitingen vermeldt u dat het project/evenement/verzoek mede mogelijk is gemaakt 

door een bijdrage uit de Toeristische Impuls Veere (incl. logo gemeente Veere) 

- U verzorgt een financiële verslaglegging van het project (als u een bedrag groter dan € 5.000 

van Toeristische Impuls heeft ontvangen) binnen 3 maanden na afronding 

- U verzorgt een inhoudelijke verslaglegging van het project binnen 3 maanden na afronding 

(min. 100 woorden) 

 

 


