
 
 

 

Voorbeeld vragen buitenspeeldag 

 

Welke vragen kom je allemaal tegen als je een subsidie aanvraag doet voor 

de buitenspeeldag? Zie hieronder welke stappen je allemaal doorloopt. Zo 

hopen we het voor je een stuk gemakkelijker te maken!  
 

1. Authenticatie / Identificatie 
 

Persoonsgegevens 

Geboortedatum:  

Voorna(a)m(en):  

Voorvoegsel(s):  

Achternaam:  

Adres:  

 

Contactgegevens 

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

 

Aanvullende gegevens 

Bank- of gironummer organisatie:  

Tenaamstelling van rekeningnummer:  

Contactpersoon tijdens de buitenspeeldag:  

Mobiel nummer waarop de contactpersoon 

te bereiken is: 

 

 

Aanvragen van subsidie 

Aantal deelnemende kinderen: (dit is natuurlijk altijd een schatting) 

De gemeente Oosterhout subsidieert de 

buitenspeeldag en stelt 500 euro 

beschikbaar.  

- Wilt u graag subsidie ontvangen? 

- Welk subsidiebedrag vraagt u aan 

de gemeente Oosterhout? 

 

Upload de begroting.   

Is er aan fondswerving of sponsoring 

gedaan? 

 

 

Hoe worden mensen met een 

functiebeperking in staat gesteld aan de 

activiteiten deel te nemen? 

 

Hoe werft u deelnemers? 

 

 

 

 



 
 

2. Evenement gegevens 
 

Locatie 

Soort locatie:  

Naam (terrein/gebouw) en adres:  

De locatie is:  

Beschrijving van het terrein (bijvoorbeeld 

schoolplein met grasveld of speeltuin met 

stuk straat): 

(Waarom deze vraag? Dit willen we graag 

weten, want als er iets gebeurd is het van 

belang te weten waar het is en op wat voor 

soort ondergrond.) 

 

Heeft u toestemming van de eigenaar van 

het gebouw/terrein? 

 

Aantal verwachte bezoekers (exclusief 

deelnemende kinderen): 

 

Datum:  

Tijdstip: Van …. uur tot ….. uur 

Locatieplattegrond aanwezig: Ja (als bijlage) / Nee 

(let op: toevoegen bijlage met locatieplattegrond is verplicht. Dit is een plattegrond voor de 

hulpdiensten om te zien waar wat staat zoals een luchtkussen, tafels, tenten enz.) 

 

Activiteiten en voorzieningen 
 

Voorzieningen 

Welke dingen worden tijdens de 

buitenspeeldag gebruikt? 

 

(Party-)tenten: Hier vul je in ja/nee en daarna kun je de 

gegevens aanvullen. Bijvoorbeeld hoe groot 

de tenten zijn die je gaat gebruiken. 

 

Podia / tribunes:  

Kramen:  

Mobiele verkoopwagens:  

Kinderattracties:  

 

Activiteiten 

Welke activiteiten vinden er tijdens de 

buitenspeeldag plaats? 

 

Muziek activiteiten:  

Koken, bakken, braden en dergelijke:  

 

Tenten (de onderdelen hieronder vul je alleen in als je bij het onderwerp ‘ja’ hebt ingevuld.) 

Als je dus geen tenten gebruikt, sla je automatisch deze stappen over. 

Tent 1  

Type tent:  

Vloer aanwezig:  

Afmetingen  

Lengte (m):  

Breedte (m):  

Hoogte nok (m):  

Hoogte zijkant (m):  



 
 

 

Kinderattracties 

Kinderattracties  

 

Muziekactiviteiten 

Aanvangstijd dag 0:  

Eindtijd dag 0:  

Soort muziek:  

 

Afval 

Heeft u afvalbakken nodig van de gemeente 

Oosterhout? 

Ja / Nee 

Eventuele andere opmerkingen m.b.t. afval:  

 

 

 

 

 

Vragen, opmerkingen of nadere toelichting 

 

 

 

 

 

 

 

 


