
FORMAT 1.   VERSLAG PRESTATIESUBSIDIE PER BOEKJAAR 
 
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OP PRODUCTEN/PRESTATIENIVEAU 
 

 
BTW : 
De subsidievragende organisatie is wel / geen btw-ondernemer. 



PRODUCTBLAD VERSLAG PRESTATIESUBSDIE PER BOEKJAAR 
Model product/activiteitenblad. 
 
Instelling   :  _____________________________________________________. 
Beleidsveld   :  _____________________________________________________. 
Product/Activiteit  :  _____________________________________________________. 
Contactpersoon   :  _____________________________________________________. 
Telefoonnummer  :  _____________________________________________________. 
 
 
 
Omschrijving 
 
Relatie met het provinciale beleid :  
 
Omschrijving van het product  : 
 
Gewenste effecten   : GEPLAND : 
       WERKELIJK : 
 
Doelgroep    : 
 
Samenwerkingspartner(s)  : 
 
Planning/fasering (start- en einddatum) : GEPLAND : 
       WERKELIJK : 
 



 
Resultaatmeting    
 
Beoogde resultaten en meting hiervan : GEPLAND : 
       WERKELIJK : 
 
Instrumenten van kwaliteitsbewaking : GEPLAND : 
       WERKELIJK : 
    
 
Financiën 
 

Rekening vorig boekjaar Begroting boekjaar Rekening boekjaar 

Direct productieve uren per volledige 
formatieplaats 
(richtgetal is 1.400 uren op jaarbasis) 

   

Prijs per direct productief uur 
  

   

Opslag per direct productief uur 
 

   

Totale kosten op basis van inzet uren x tarief 
 

   

Programmakosten 
 

   

Huisvestingskosten 
 

   

Overige kosten 
 

   

(Overige) inkomsten 
 

   

(Gevraagd) provinciaal subsidie 
 

   



STAND EN VERLOOP VAN VOORZIENINGEN EN RESERVES PRESTATIESUBSIDIE PER BOEKJAAR 
 
Naam voorziening/reserve Doel voorziening/reserve Plafond 

voorziening/ 
reserve 

Stand 1 januari Onttrekkingen Stortingen Stand 31 
december 

       
Eigen voorzieningen       
Voorziening 1       
Voorziening 2       
Voorziening …       
Voorzieningen (middelen 
derden) 

      

Voorziening 1       
Voorziening 2       
Voorziening …       
       
Reserve 1       
Reserve 2       
Reserve …       
 
Indien het subsidie meer dan EUR 50.000 bedraagt, accountantsverklaring conform model provincie Drenthe toevoegen. 
 
GECONSOLIDEERDE BALANS INCLUSIEF TOELICHTING.  
 
ACTIVA PASSIVA 
Vaste activa Eigen vermogen 
Vlottende activa Voorzieningen 
 Langlopende schulden 
 Vlottende passiva 



FORMAT 2.  VERSLAG INCIDENTEEL PRESTATIESUBSIDIE (> EUR 4.999,-- ingediend naast of na een aanvraag t.b.v. een prestatiesubsidie per 
boekjaar). 
 
PRODUCTBLAD 
 
Model product/activiteitenblad. 
 
Instelling   :  _____________________________________________________. 
Beleidsveld   :  _____________________________________________________. 
Product/Activiteit  :  _____________________________________________________. 
Contactpersoon   :  _____________________________________________________. 
Telefoonnummer  :  _____________________________________________________. 
 
 
 
Omschrijving 
 
Relatie met het provinciale beleid :  
 
Omschrijving van het product  : 
 
Gewenste effecten   : GEPLAND : 
       WERKELIJK : 
 
Doelgroep    : 
 
Samenwerkingspartner(s)  : 
 
Planning/fasering (start- en einddatum) : GEPLAND : 
       WERKELIJK : 
 



 
Resultaatmeting    
 
Beoogde resultaten en meting hiervan : GEPLAND : 
       WERKELIJK : 
 
Instrumenten van kwaliteitsbewaking : GEPLAND : 
       WERKELIJK : 
    
 
 
Financiën ingeval het aandeel personeelskosten tenminste 75% van de totale kosten omvat 

Omschrijving 
 

Gepland Werkelijk 

Direct productieve uren per volledige 
formatieplaats (richtgetal is 1.400 uren op 
jaarbasis) 

  

Prijs per direct productief uur (opslag is niet 
toegestaan) 
 

  

Totale kosten op basis van inzet uren x tarief 
 

  

Programmakosten 
 

  

(Overige) inkomsten 
 

  

Gevraagd provinciaal subsidie 
 

  

 
 
Indien het subsidie meer dan EUR 50.000 bedraagt, accountantsverklaring conform model provincie Drenthe toevoegen. 



FORMAT 3.  VERSLAG INCIDENTEEL PRESTATIESUBSIDIE (> EUR 4.999,-- en niet gelijktijdig prestatiesubsidie per boekjaar) 
 
PRODUCTBLAD 
 
Model product/activiteitenblad. 
 
Instelling   :  _____________________________________________________. 
Beleidsveld   :  _____________________________________________________. 
Product/Activiteit  :  _____________________________________________________. 
Contactpersoon   :  _____________________________________________________. 
Telefoonnummer  :  _____________________________________________________. 
 
 
 
Omschrijving 
 
Relatie met het provinciale beleid :  
 
Omschrijving van het product  : 
 
Gewenste effecten   : GEPLAND : 
       WERKELIJK : 
 
 
Doelgroep    : 
 
Samenwerkingspartner(s)  : 
 
Planning/fasering (start- en einddatum) : GEPLAND : 
       WERKELIJK : 
 
 



 
Resultaatmeting    
 
Beoogde resultaten en meting hiervan : GEPLAND : 
       WERKELIJK : 
 
Instrumenten van kwaliteitsbewaking : GEPLAND : 
       WERKELIJK : 
    
 
 
Financiën ingeval het aandeel personeelskosten tenminste 75% van de totale kosten omvat 

Omschrijving 
 

Gepland Werkelijk 

Direct productieve uren per volledige 
formatieplaats (richtgetal is 1.400 uren op 
jaarbasis) 

  

Prijs per direct productief uur  
 

  

Opslag per direct productief uur 
 

  

Totale kosten op basis van inzet uren x tarief 
 

  

(Overige) inkomsten 
 

  

Gevraagd provinciaal subsidie 
 

  

 
 
 
 



Financiën ingeval het aandeel personeelskosten minder dan 75% van de totale kosten omvat 

Omschrijving 
 

Gepland Werkelijk 

Direct productieve uren per volledige 
formatieplaats (richtgetal is 1.400 uren op 
jaarbasis) 

  

Prijs per direct productief uur  
 

  

Opslag per direct productief uur 
 

  

Totale kosten op basis van inzet uren x tarief 
 

  

Programmakosten 
 

  

Huisvestingskosten 
 

  

Overige kosten 
 

  

(Overige) inkomsten 
 

  

Gevraagd provinciaal subsidie 
 

  

 
 
Indien het subsidie meer dan EUR 50.000 bedraagt, accountantsverklaring conform model provincie Drenthe toevoegen. 
 
 
 
   



FORMAT 4. SUMMIER VERSLAG INCIDENTEEL WAARDERINGSSUBSIDIE, WAARDERINGSSUBSIDIE PER BOEKJAAR OF INCIDENTELE 
PRESTATIESUBSIDIE (deze IP ingeval < EUR 5.000,-- en niet gelijktijdig prestatiesubsidie per boekjaar). 
 
PRODUCTBLAD 
 
Model product/activiteitenblad. 
 
Product/activiteitennaam :  _____________________________________________________. 
Contactpersoon   :  _____________________________________________________. 
 
 
Doelstelling     :   
 
Omschrijving activiteit/product  : 
 
Doelgroep    : 
 
Gewenste resultaten/effecten  : GEPLAND : 
       WERKELIJK : 
 
Planning/fasering (start- en einddatum) : GEPLAND : 
       WERKELIJK : 
 
Relatie met het provinciale beleid :  
 
Samenwerkingspartner(s)  : 
 
Meetgegevens    : 
 



Financiën   : 
 
 Gepland Werkelijk 
Voorbereidings- en organisatiekosten 
 - zaalhuur 
 - vergaderkosten enz 

  

Administratiekosten 
 - portokosten 
 - kopieerkosten enz. 

  

Materiaalkosten 
 -  
 - 

  

Personele kosten 
- kosten adviseurs 
- kosten inleiders enz. 

  

Overige kosten 
 - reiskosten 
 - enz. 

  

Lasten Totaal   
Bijdragen deelnemers   
Bijdragen overige financiers   
Overige baten   
(Gevraagde) Provinciale bijdrage   

Baten totaal   
 
  
 
 


