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Aanvraagformulier subsidieregeling herbruikbare bekers bij 
evenementen  
 

 
Wanneer kunt u voor een subsidie in aanmerking komen 
Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van het verduurzamen van evenementen, een circulaire 
economie en het voorkomen van afvalstoffen door middel van herbruikbare bekers in de gemeente Lelystad. 
 
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de aankoop of huur van herbruikbare/wasbare kunststof statiebekers ten 
behoeve van het gebruik van in de gemeente Lelystad plaats te vinden (meerjarige) evenementen. Aanschaf van 
bekers wordt enkel vergoed bij meerjarige evenementen. De huur van bekers wordt vergoed bij incidentele en/of 
meerjarige evenementen. 
 
Deze bekers worden tijdens de evenementen uitsluitend met een retour en statiegeldsysteem van minimaal € 1,- 
euro per beker verstrekt om zo een waarde aan de bekers toe te kennen. 
 
De maximale hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de huurkosten of aanschafkosten van de bekers met een 
maximale hoogte van € 2.500,- per evenement per kalenderjaar. 
 

1a Gegevens organisatie/vereniging 
Naam van rechtspersoon zoals geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandel 

 

Adres  
Postcode en plaats  
KVK nummer  
IBAN nummer   
Bijvoegen als bijlage ☐bewijsstuk waaruit rekeningnummer en 

tenaamstelling van de rechtspersoon blijkt. 
Ten name van  
Vraagt u voor het eerst subsidie aan? 
(zo ja, zie artikel van de ASVL voor aan te leveren 
informatie) 

☐ja ☐nee 

Is sinds de laatste aanvraag het rekeningnummer 
en/of postadres gewijzigd 

☐ja ☐nee 

  
1b Gegevens vertegenwoordiger organisatie/vereniging (1 aanvrager per organisatie/vereniging) 
Bent u de rechtsgeldige vertegenwoordiger? (indien 
nee, alleen de rechtsgeldige vertegenwoordiger kan 
deze aanvraag indienen. 

☐ja ☐nee 

Naam vertegenwoordiger organisatie/vereniging  
Telefoonnummer  
E-mailadres  

 
2 gegevens subsidie 
Subsidie voor de aankoop van bekers wordt enkel 
verstrekt voor jaarlijks terugkerende evenementen in 
de gemeente Lelystad. Voldoet u aan deze criteria? 
 

☐ja ☐nee 

Voor welk evenement wordt subsidie aangevraagd: 
 

 

Datum evenement:   

Heeft (of gaat u) u voor dit evenement nog een 
andere subsidie aanvragen bij de gemeente 
Lelystad? 
 
Indien Ja, zijn in deze in deze aanvraag kosten 
opgenomen voor herbruikbare statiegeld bekers? 
 
 
 

☐ja ☐nee 

 

☐ja ☐nee 
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Voor welke optie wordt de subsidie aangevraagd 
(één keuze): 

 

a.     het huren, reinigen en distribueren van 
herbruikbare statiegeldbekers tijdens een in artikel 4 
bedoelt evenement binnen de gemeente Lelystad. 
Voeg een gespecificeerde offerte bij als bijlage 
waaruit de te maken kosten blijken. 
 

☐ja ☐nee 

 

b.     Het in eigendom/beheer aanschaffen van 
herbruikbare statiegeldbekers welke uitsluitend 
bedoeld zijn en worden ingezet tijdens een in artikel 4 
bedoelt jaarlijks terugkerend evenement binnen de 
gemeente Lelystad. Voeg een gespecificeerde offerte 
bij als bijlage waaruit de te maken kosten blijken. 

☐ja ☐nee 

 

Voor welk bedrag wordt subsidie aangevraagd? 
 
(Let op de kosten bedragen maximaal 50% van de 
huur van bekers per evenement per kalenderjaar met 
een maximum van € 2500,- euro, of 50% van de 
aanschafkosten van de bekers per evenement per 
kalenderjaar met een maximum van € 2500,- euro) 

€ 

 
 

2 Verklaring 
Verklaard u dat de opgegeven kosten zijn/worden 
gemaakt i.v.m. de huur en/of aanschaf van 
herbruikbare wasbare kunststofbekers ten behoeve 
van evenementen in Lelystad? 

☐ja ☐nee 

Verklaard u dat u een minimaal statiegeldbedrag van 
€1,- euro zal heffen op de bekers 

☐ja ☐nee 

Verklaard u dat de bekers enkel worden ingezet 
tijdens evenementen in Lelystad 

☐ja ☐nee 

Indien u ondernemer bent verklaard u dan te voldoen 
aan de eisen die worden gesteld aan een de-
minimisverklaring, zie ook Voorbeeldverklaring-de-
minimis-2016.pdf (europadecentraal.nl) 
Voeg in ingevulde verklaring bij als bijlage 

☐ja ☐nee ☐n.v.t. 

Toegevoegde bijlagen ☐ Bewijs van toestemming voor het evenement van 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Lelystad. 
☐ Bewijs van melding evenementenvergunning onder 
artikel 2.25 van de APV 2021 van de gemeente 
Lelystad. 
☐ De offerte van huur dan wel koop van de 
herbruikbare statiegeldbekers 
☐ bijlage bewijsstuk waaruit rekeningnummer en 
tenaamstelling van de rechtspersoon blijkt. 
☐ Volledig ingevulde de-minimis verklaring (indien 
van toepassing) 
 

 
☐Ondergetekende verklaart: 
 

1. dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en niets te hebben verzwegen. Het onjuist of onvolledig 
invullen van dit formulier kan leiden tot het weigering van de bijdrage. Ten onrechte verstrekte bedragen 
worden teruggevorderd. Controle van ingeleverde bewijsstukken vindt steekproefsgewijs plaats. 

2. alle gegevens in het aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld en alle 
bijlagen naar beste weten te hebben verstrekt; 

3. een dermate administratie beschikbaar te hebben dat bij controle een overzicht en 
bewijsstukken aanwezig zijn van de aangevraagde subsidie; 

4. bekend te zijn met en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen zoals 
opgenomen in de ASVL en de toepasselijke subsidieregeling; 

5. alle aanvullende informatie op een eerste verzoek te verstrekken aan de gemeente Lelystad. 
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(plaats en datum) 

 
 
Naam tekeningsbevoegde   

 
 
 
 

(handtekening)  
 
 
 
 
Deze aanvraag tot subsidie kan vanaf de dag na haar bekendmaking in het gemeenteblad worden 
ingediend via het email adres subsidiebureau@lelystad.nl 

 
Alleen compleet ingevulde en tijdig ingediende aanvragen inclusief bijlagen kunnen in behandeling worden 
genomen. 
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