Wijzigingsformulier
Formulier retour sturen naar:

Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân
T.a.v. afdeling Subsidies
Postbus 20120
8900 HM LEEUWARDEN

Contactgegevens:

Provincie Fryslân
Telefoon: 058 – 292 5925
E-mail: subsidies@fryslan.frl

Met dit formulier kunt u een wijziging melden over uw project/de activiteit(en)waarvoor u subsidie hebt
ontvangen. Het kan hierbij gaan om verschillende zaken. U kunt dan denken aan een wijziging van uw door ons
goedgekeurde projectplan, verschuivingen van kostenposten in uw begroting of een andere gebeurtenis binnen
uw project die afwijkt van hetgeen in uw subsidieaanvraag is beschreven en/of in de subsidiebeschikking die aan
uw is afgegeven staat vermeld.
Let op: zolang Gedeputeerde Staten nog niet met uw wijzigingsverzoek heeft ingestemd, komt het ten uitvoer
brengen van de wijziging(en) voor uw eigen rekening en risico!

Melding van een wijziging
Gegevens subsidieontvanger
Zaaknummer:
Naam organisatie:
Naam contactpersoon:
Projectnaam:

Pf-

☐ wijziging van de uitvoeringstermijn van de (gesubsidieerde) activiteiten
Wat voor
wijzigingsverzoek(en) wilt u
melden?
Indien van toepassing, kunt u
hiernaast meerdere opties aanvinken.

☐ wijziging van de (gesubsidieerde) kosten en/of activiteiten
☐ wijziging met betrekking tot de voor de realisatie van uw
(project)activiteit(en) benodigde vergunningen.
☐ wijziging met betrekking tot het aan u opgelegde bevoorschottingsritme
van de subsidie
☐ overig

Beschrijf hieronder in het kort de wijziging(en) die u wilt melden. Een uitgebreide toelichting en
andere stukken die uw wijzigingsverzoek onderbouwen stuurt u als bijlage bij dit formulier mee.

Melding van een wijzigingsverzoek
1

Voeg bijlagen toe ter onderbouwing van uw wijzigingsverzoek. Stuur indien nodig een uitgebreide
toelichting mee. Bij een wijziging van uw projectplan stuurt u bijvoorbeeld stukken mee ter
onderbouwing van die wijziging. Dit kan zijn een nieuwe planning van uw project of bijvoorbeeld
offertes ter onderbouwing van een wijziging in de begroting.
Na ontvangst van uw wijzigingsverzoek kan het zijn dat wij nog meer informatie bij u opvragen,
alvorens wij een besluit kunnen nemen op uw verzoek.

Ondertekening
Ondergetekende verklaart:
• Alle gegevens in het formulier en eventuele bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld;
• Dat de ondertekenaar(s) bevoegd is/zijn om het onderhavige wijzigingsverzoek in te dienen;
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend door subsidieontvanger of diens gemachtigde.
Plaats:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Melding van een wijzigingsverzoek
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