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Geachte

Uw Woo-verzoek
U hebt een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) gedaan. Per 1 
mei jl. is de Wob vervallen en de Woo, de Wet open overheid, in werking getreden. Wij zullen uw 
verzoek dan ook beoordelen op basis van de wet- en regelgeving van de Woo.

U vroeg ons om documenten over een 30-tal subsidieontvangers van 2020 bij gemeente Utrecht 
openbaar te maken.

In een aanvullende toelichting vroeg u om 35 specifieke subsidiedossiers. Aangezien het gaat om 
dossiers met veel documenten nemen wij de stukken van de onderstaande subsidieontvangers mee in 
deelbesluit 1:

1. Malou Palmboom Theatraal Vormgeving
2. Marcellien’s Good Company
3. No Nonsancy
4. SNEWITB.V.

Precisering Woo-verzoek
In de ontvangstbevestiging van uw Woo-verzoek (9777363/1) vroegen wij u om uw Woo-verzoek te 
verduidelijken omdat het te algemeen geformuleerd was. Voor ons was onduidelijk welke specifieke 
subsidiedossiers u wilde ontvangen en of het hier alleen ging om de monitor- en vaststelfase of het 
gehele dossier.
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U heeft hierop gereageerd. Na uw toelichting bleek dat u vroeg om 35 specifieke subsidiedossiers 
waarvan u het hele subsidiedossier van 2020 wilde ontvangen. Wij hebben uw verzoek in behandeling 
genomen.

Beslistermijn
Wj verdaagden de beslistermijn met twee weken, omdat uw verzoek zo omvangrijk is dat het niet lukt 
om hier binnen vier weken op te antwoorden.

Samenvatting zienswijzen
Op 2 juni 2022 heeft u bericht ontvangen dat de beoordeling van uw verzoek is uitgesteld omdat wij 
belanghebbende(n) in de gelegenheid hebben gesteld een zienswijze te geven over de voorgenomen 
openbaarmaking van de documenten. Malou Palmboom Theatraal Vormgeving, NoNonsancy, Beevy 
BV, stichting Karma Zorg, stichting Inaya Zorg, stichting de Nieuwe Makers, Erfgoedwerkspoor 
Utrecht, secretariaat Berculo en Confirm hebben geen reactie gegeven en ook geen gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze. In dit besluit is hun zienswijze dan ook niet 
meegenomen.

Marcellien’s Good Company, SNEWIT BV, SpikeVentures BV, stichting Blockchain Promotie, 
stichting Ddm, stichting de Dansers, stichting Herstelwerk, stichting Elim en Vermeulen Groessen 
gaven akkoord op het openbaar maken van de documenten hoe wij ze hadden toegestuurd. Splinter 
BV, stichting de Wending, Pinna Acoustics en Primakabin hebben hun zienswijze ingediend en deze 
hebben wij meegenomen in de belangenafweging.

Documentenonderzoek
Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij gekeken welke documenten er binnen de gemeente 
Utrecht aanwezig zijn. Een overzicht van deze documenten vindt u in de bijlage. Hierna leest u wat wij 
over dit dossier besluiten.

Overigens zijn er in deze documenten stukjes tekst die betrekking hebben op een ander onderwerp 
dan waar u naar vraagt. Die stukjes tekst maken wij onleesbaar met een code erin, respectievelijk 
ABA (andere bestuurlijke aangelegenheid).

GEEN BESLUIT: al openbaar

Op een deel van uw verzoek nemen wij geen besluit. Het gaat om uittreksels, oprichtingsaktes, 
notariële aktes en statutenwijzigingen. Deze informatie is al openbaar en kunt u vinden op internet.

Al openbaar
De volgende documenten kunt u vinden op internet. De links verwijzen naar de website(s):

1) Uittreksels, statutenwijzigingen en oprichtingsakten zijn op te vragen via de website van de 
KvK KvK I Bestellen

De Woo is niet van toepassing op deze informatie omdat de Woo alleen van toepassing is op 
informatie die nog niet openbaar is. U kunt hier geen bezwaar tegen maken..

BESLUIT OPENBAAR MAKEN

Wj maken sommige documenten gedeeltelijk openbaar en andere niet openbaar.

Gedeeltelijk openbaar
Wj besluiten de documenten met zwarte balken met een code erin gedeeltelijk openbaar te maken. 
De bescherming van concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens, de bescherming van 
persoonsgegevens, het voorkomen van onevenredige benadeling wegen voor ons zwaarder dan het 
belang van openbaarmaking van deze gegevens

De gegevens die wij niet openbaar maken hebben wij in de documenten in de bijlagen onleesbaar 
gemaakt met een zwarte balk. In deze zwarte balk staat een code, bijvoorbeeld 2E. Dit verwijst naar
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artikel 5.1 lid 2 onder e van de Woo. In de toelichting bij dit besluit leest u meer over de betekenis van 
deze codes en de reden waarom wij die gegevens niet openbaar maken.

Niet openbaar
Wij besluiten de documenten hieronder niet openbaar te maken omdat ze bedrijfs- en 
fabricagegegevens bevatten die vertrouwelijk aan de gemeente gegeven zijn of concurrentiegevoelig 
zijn. In de toelichting onderaan dit besluit leest u hier meer over.

=,. 20200613103220, p ri m a ka b i n 2421592,20131126_16-22 
=,. 20200613103220, p ri m a ka b i n 2421593,20131126_16-24 
K 20220307140322, Bijlage 2

Wij maken dit Woo-dossier openbaar
De gemeente vindt transparantie belangrijk. Sinds 2015 maken wij afgeronde Wob/Woo-dossiers 
openbaar. Na behandeling maken wij uw verzoek (zonder uw persoonsgegevens), ons besluit en de 
documenten openbaar voor iedereen via onze website.

Vragen?
Als u vragen hebt over dit besluit of het hier niet mee eens bent, neemt u dan eerst contact met ons
op.
Per e-mail: woo@utrecht.nl. Zet in uw e-mail het dossiernummer of zaaknummer.
Telefonisch: 14 030 (Klant Contact Centrum gemeente Utrecht). Geef aan dat u een vraag hebt over 
een Woo-verzoek. De medewerker verbindt u dan door met de juiste collega.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Utrecht,

drs. Bart J. Andriessen
Waarnemend directeur Maatschappelijke Ontwikkeling

BEZWAAR
Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u ons dat laten weten (‘bezwaar maken’). Wij gaan dan nog een keer goed naar ons besluit 
kijken.

U moet uw bezwaar versturen binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat. Als u uw 
bezwaar later verstuurt, dan bestaat de kans dat wij uw bezwaar volgens de wet niet meer mogen 
behandelen.

U kunt op twee manieren bezwaar maken

1. Digitaal
Hiervoor gebruikt u het digitale formulier op www.utrecht.nl/bezwaar. Bezwaar maken kan niet per e- 
mail.

2. Met een brief
U kunt uw bezwaar per brief sturen aan:
Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht 
Postbus 16200

3/8
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een omschrijving van dit besluit (staat bij Onderwerp bovenaan deze brief); 
de verzenddatum en het kenmerk van deze brief (staat ook bovenaan deze brief).

de reden(en) waarom u vindt dat ons besluit met klopt; 
uw naam, adres, handtekening; 
het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent; 
de datum waarop u de brief verstuurt.

Maatschappelijke Ontwikkeling 
Subsidiebureau

I
PASW

27 juli 2022 
9777363/2

Datum
Ons kenmerk

Gemeente Utrecht

3500 CE Utrecht

Wat moet er in uw bezwaar staan?

® U mag in plaats van a. en b. ook een kopie van deze brief meesturen.

TOELICHTING OP CODES IN ZWARTE BALKEN

1C: Bedriifs- en fabricagegegevens
Als deze gegevens vertrouwelijk aan de gemeente gegeven zijn, mogen wij ze op grond van artikel 
5.1 lid 1 onder c van de Woo niet openbaar maken. Soms kunnen wij het document gedeeltelijk 
verstrekken. Dan maken wij alleen de bedrijfs- en fabricagegegevens onleesbaar. Het gaat in dit geval 
over huurbedragen, gemaakte kosten van bedrijven voor bepaalde projecten en bedragen in 
gestuurde facturen. Soms kunnen wij om die reden het hele document niet verstrekken. Bijlage 2 van 
Pinna Acoustics bevat gegevens die zij vertrouwelijk hebben medegedeeld met Splinter BV. Deze zijn 
vertrouwelijk aan de gemeente gegeven en niet bedoeld om openbaar te maken.

2E : Eerbiediging persoonlijke levenssfeer
Om te voorkomen dat iedereen weet om wie het gaat, hebben wij namen, rechtstreekse e- 
mailadressen en telefoonnummers onleesbaar gemaakt. Zo voorkomen we dat deze mensen in hun 
persoonlijke levenssfeer worden geschaad door het gebruik van deze informatie op het internet. Ook 
voorkomen we zo dat iemand privé benaderd wordt of dat met de gegevens wordt gefraudeerd. Dit 
doen wij op grond van artikel 5.1 lid 2 onder e van de Woo.

Niet iedereen beschermen we zo. Personen die wegens hun functie in de openbaarheid treden vallen 
hierbuiten. Hun namen blijven leesbaar. Bij burgers kunt u denken aan directeuren van bedrijven die 
in het Handelsregister zijn ingeschreven. Bij ambtenaren gaat het bijvoorbeeld om ambtenaren die 
namens een bestuursorgaan besluiten nemen, leidinggevenden en communicatiemedewerkers die 
met hun naam en contactgegevens op de website staan. Ook namen van bestuurders blijven 
leesbaar. Tot ambtenaren die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden rekent de rechter 
(uitspraak Afdeling van 4 april 2018 met kenmerk 201702572/1/A3 ECLI:NL:RVS:2018:1115) onder 
andere beleidsmedewerkers, administratief medewerkers en toezichthouders.

Handtekeningen van leidinggevenden hebben we gedeeltelijk onleesbaar gemaakt. Zo kunt u zien dat 
de besluiten zijn ondertekend, maar is de handtekening niet eenvoudig na te maken. Namen van 
organisaties, afdelingen of bedrijven blijven leesbaar. Dat zijn geen gegevens van personen.
Hetzelfde geldt voor huisnummers.

2F: Overige concurrentiegevoelige bedriifs- en fabricagegegevens
Wij vinden het belang van openbaarmaking van deze informatie minder zwaarwegend dan het belang 
van betrokken partijen om hun bedrijfsproces te beschermen. Daarom maken wij dit op grond van 
artikel 5.1 lid 2 onder f van de Woo niet openbaar. Uw verzoek is ingediend toen de Wob nog in 
werking was, vandaar zijn sommige documenten zijn geanonimiseerd onder 2G. Deze zwarte balken 
vallen nu onder 2F van de Woo. De documenten van Primakabin betreffen twee facturen met 
financiële gegevens. Bij het openbaar maken van deze gegevens kan concurrentie inzicht krijgen in 
de technische en financiële bedrijfsvoering en kunnen zij in toekomstige onderhandelingen
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onevenredig benadeeld worden. Wij besluiten deze documenten dan ook helemaal niet openbaar te 
maken.

21: Goed functioneren overheidsorgaan
Het goed functioneren van het subsidiesysteem van de gemeente weegt voor ons zwaarder dan het 
belang van het openbaar maken van deze informatie. Stagecontracten die bij de stukken van Beevy 
B.V. horen zijn zowel voor het aanvragen als het verantwoorden van de subsidie van belang, echter 
zijn deze gegevens niet bedoeld voor het openbaar maken voor derden omdat hier persoonlijke 
gegevens in staan die zowel voor Beevy B.V. als voor de gemeente van belang zijn in het 
subsidieproces. Daarom maken wij die op grond van artikel 5.1 lid 2 sub i van de Woo niet openbaar.

ABA: Andere bestuurlijke aangelegenheid
De passages met deze code gaan over een ander onderwerp dan dat waar uw verzoek over gaat. Het 
kan bijvoorbeeld een verslag zijn van een overleg waar meerdere onderwerpen besproken worden, 
waaronder dat waar u naar vraagt. De andere onderwerpen maken we dan onleesbaar.
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Bijlage 1.

|S 20191001135102,Antwoord op vragen nav aanvraag Scale Up Academy, 
2D1910011351Q2_e [6267141] Nieuw bericht subsidie

V 20191013184349_LiskSubsidie-aanvraag aanvullende informati e - 20 
K 2.0191013184349_Re [6733935] Nieuw bericht subsidie

K 20191031191417_Re [ 6733985] N i euw bericht su bsi d i e
K20191031191417_5ubsidie aanvulling - 2 - 6733935

K 20191112152519_FW Deel B initiatieven ecosysteemregeling

|S20191113112145_RETussenverantwoording 4834999 Stichting Inaya Z
|S 20191114211240_FW SP subsidie 2020

|S20191115103909_0ntwiltkelingen Inaya 2020

|S 20191211135644,conceptekst gewijzigde beschikking

U 20191216172219_Li sk_C enter_M oU_Li sk

|S 20191216172219_MoU Decentralised Ventures Lab_Baccoil

K 20191216172219_Re Aan vraag DVL

K 20191210114911_Ecosysteem deel E - DVL

K 20191219133047_ RE Vraag mbtfood for good aanvullende aanvraag 
K 20191219133047_Aanvraag aanvullende financiering FFG deel 2(1]

K 20191219133047_Aanvraag aanvullende subsidie SP 56621332019 202 
|S 20191220191336_RE Versl a g g esp rek 1912

V 20191224123543_dossiers 7049234 Theatrale vormgeving Update 
|S 20200113140019, su bsi die_aa nvra gen_6267141

|S 20200113140019_Activiteitenplan en begroting[1]

|S 20200114142314_su bsi die_aa nvra gen_6733935

V 2G2ÜQ114172813_C o ntact btw plicht subsidie-aanvraag Uitvoering 
U 20200115161311_200115-de-rninirnis-verklaring

IS 20200115161311_200115-de-minimis-verklarirg-02 
|S 20200115161311 _Re StaatssteuntoetsDecentralized Ventures Lab 
|S 20200115204052_ De minimis verklaring No Nonsancy 
|S 20200115204052_Re Sta atssteu nto ets NoNonsancy

V 20200119131510_eindrapportage inhoudelijk Sociale prestatie 5662 (2) 
|S 20200119131510_eindrapportage inhoudelijk Sociale prestatie 5662 
|S20200123220446_RE Verslag gesprek231 Inaya - Gemeente

K 20200130124731_Re Vragen over diverse beschikkingen 
IS 20200212153S40_RE Inaya zorg subsidies 4334999 en 4334465 
IS 20200217095228_Re [6733985] Nieuw bericht subsidie 
K 20200309103959_FW Aanvulling op subsi die-aanvraag met dossi e_

K20200309103959_GHT- Event Deck 
|S 20200309111307, FW [6733935] Nieuw bericht subsidie 
K 20200320153306_dossier 7049234 Voortgang en wijziging planning pr

V 20200323132652_d ossi er 7049234 Voortgang en wijziging planning p 
|S 20200416110904_BEEW FW Beschikking-6233279

|S20200501151407,2020-04-25 bezwaarschrift 
IS 20200501151407_Beschikking-6925301

|S 20200501151407_Beschikking-6925301 -397baa29-8793-4da1 -934c-b7155 
IS 20200501151407_een_bezwaarschrift_indienen_7534426  
IS 20200501151407_Firanciële situatie Inaya per 5 maart 2020 
K 20200501151407_0ntva n g stb evesti g i n g - 6925301 
IS 20200501151407_5u bsi d i e_a a nvra g en_6925301

V 20200501151407_Subsidieaanvraag Sociale Prestatie InayaZorg 2020 
K 20200501151407_Uitkomsten nadere analyse van financiële situatie 
IS 20200507114903_Ei n d ra pporta g e 5735707

|S 20200507114903_Eindrapportage Inaya Zorg sport 5735707

IS 20200519115543_RE Eindrapportage 5735707

IS 20200613103220_Verslag activiteiten Food for Good 5597329

IS 20200625104453_Tussentijdse rapportage Karma Zorg 2020 PI

|S 20200625104453_Verantwoording Dossier 6924424

IS 20200629100029, Halfjaarlijkse verantwoording LW d ossi en r 7230730

|S20200629100029_LWVeranwoording aan Subsidiebureau eerste half jaar 2
|S20200706164036_BV RE Verklaring voor de bank

IS 20200710141514_Tu ssen ra pporta g e 2020-1

|S 20200710141514,tussen ra pporta ge Doen en Laten, dossiernummer 69 
|S 20200720134244, verantwoording SP jan en febr 2020 def 
|S 20200720134244_FW verantwoording SP 2020 
|S 20200720135S52_Tu5senevaluatie subsidie Sociale Prestatie 2020 F 
|S 20200720135852_tu ssen ra pporta ge Subsidie Sociale Prestatie 2020 
K 20200812164249, Eind rapportage Uitvoering Entrepreneurship Cours 
IS 20200812164249_Ra pportageEC.MGCjuli 2020 
|S 20200921124938_Besch ikking-7176570(1)

IS 20201002121414, Beschikking-7176570 [1]

IS 20201016113536_Begroting Q2 2020 - Q2 2021 v2

|S 20201016113536_FW 6733985 - aangepaste begroting acceleratie pro

|S 20201022100932_[New) Bijlage Eleevy - afstudeerstage BandAII

IS 20201116132400, Re 8155181 - mgc

IS 20201116132400_Aa n g ep a ste b eg roti n g BYOF_2020_2021

|S 20201116132400_Screenshot 2020-11 -16 at 13.05
IS 20201116132400_Screenshot 2020-11 -16 at 13.06

IS 20201130171354_Crediteur 186251; augustus 2020 kan worden gedeblo

|S 20201130171354_Verleningsbeschikking; dossier 6924424; StKarmazo

IS 20201231095143,2020 Tu ssentij d se U pd ate_35

IS 20201231095143,6733985 - Tussentijdse update acceleratie program

|S202103161 S0950,RE Voorgenomen bestuurswisseling dossiernummer 8035

V 20210927093524_d ossi er 7049234 Voortgang en wijziging planning pr

V 20211011132013_d ossi er 7049234 Voortgang en wijziging planning pr 
|S 20220307130426_Beschikking-6925301-ef6e2Sbb-a6b4-45f9-a44e-bc300 
|S20220307130426_Besluit op bezwaarzaak 6925301

Kr 20220307130426_Gespreksverslag 5feb 2020 vrouwengroepen Inaya
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20220307130426_H eri n n eri n g ei n dvera ntwoord i n g - 6925301

Y 20220307130426JNTERNE onderbouwing van extra subsidie aan Inaya 
|{j20220307130426_Ontvangstbevestiging-6925301-2fd4f360-f02b-4e02-3 
Yfc 20220307130426_Reactie op bezwaarschrift Inaya 23 62020

Yr20220307130426_Verslag gesprek 10 oktober2019

Y 20220307131046_Besch i kki n g - 5679240

K 20220307131046_Besch i kki n g- 5679240-76c701 f 3-d 514-46f2-a cS2-06c9c 
K 20220307131046_Besch i kki n g - 5679240-93f3d42d -1616-41 d 3-aB9d - bd33e 
Y, 20220307131046_Besch i kki n g - 5679240- a c bSS453- b 6a 3-4c ec - a a42-91662 
YL 20220307131046_Subsidie aanvraag Sociale Prestatie Inaya Zorg 20 
K 20220307131233_Besch i kki n g-4334465-d 1 fc391 c-475f-4399-b c2d - a4c 59 
Y20220307131400_2020-04-25 bezwaarschrift [1]

K 202203071314O0_Besch i kki n g-4334999-69d23273- 5404-4b41 -3a a c- cfcca 
|{J 20220307131400_Beschi kki ng-4834999-b9d9S777-ad02-41ef-96eb-b1 f94

Y 202203071314O0_Bri ef-4334999

K 20220307131914 su bsi d i ea a nvra a g 2020.0 
Y20220307131914_Besch i kki n g-6920326 
K 20220307131914_0 ntva n g &tb evesti ging- 6920826 
K 20220307131914_su bsi d i e_a a n vra g en_6920S26

Y 20220207121952_ Aanvraag Sociale Prestatie en Dagondersteuning 2 
K 20220307131952_Besch i kki n g - 6920319-9d9d a b44-7b b 5-4a a e-S77a-2677 
K 20220307131952_Ontva n g stb evesti g i n g - 6920319

|jj 20220307131952_Ontvangstbevestiging-6920819-f&fb9f87-d438-4a14- 
K 20220307131952.su bsi di e.a a nvra gen.6920319 
K20220307132524_Besch i kki n g-7230730

|jj 20220307132524_Beschi kki ng-7280730-f 31130e3-190b-4db9-a30e-f61 c33676f4 
20220307132524.LW verantwoording o ver 2019 en aanvraag 2020 

K 20220307132524_Ontva ng stb evesti ging -7230730

Y 20220307132524_Ontva ng stb evesti ging -7230730- eb49917f- d09a -4323- b285-9a 
K 20220307132524.su bsi d i e.a a nvra g en.7230730

Yr 20220307132553_activiteitenplan Sociale Prestatie 2020 vO 
|{J 20220307132553_begroting 2018-2019-2020 food for good v5

Y 20220307132553_Besch i kki n g - 6901539- eaS34d25-3f65-45f b-3b5a - bf bf d 
K 20220307132553.su bsi d i e.a a nvra g en.6901539

Y 20220307132644_Aa nvra a g Socia I e P restati e 2019 2020 2021 
K20220307132644_Besch i kki ng-5662133

Y 20220307132644_Besch i kki n g - 5662133-70e14bS2-061 a -4b5c- a934- df2df 
U20220307132644_herzieningsbesluit de Wending [002]

K 20220307132644_Ontva n g stb evesti g i n g - 5662133-6eff4a 13-76d c-474b-3

Y 20220307132744_Besch i kki n g - 5333433

K 20220307132744_Ontva n g stb evesti g i n g - 5333433 - d94f432c-3 c 64-4f 5a-9 
K 20220307132S26_Besch i kki n g - 5597329-a a77d4fc - 5a4d-46B0-S4c2-f5f 54

Y 20220307132826.B ri ef- 5597329

Y 20220307132944.Besch i kki n g-6913377

Y 20220307132944jaarplan 2020 DEF Gem Utrecht 
K 20220307132944.0 ntva n g stb evesti ging- 6918377 
Y20220307132944.subsi d i e.aanvragen.6913377 
Y20220307133132_Begroting 2020 DEF gemeente 
K 20220307133939.4

|j£ 20220307134101 .BIJ LAGE 3 Exploitatiebegroting en kerncijfers Foo

Y 20220307134604_Beschikking- 5672479

K 20220807134604_Eindrapportage investeringssubsidie dansrepetitie

Y 20220307134S26.B esch i kki ng-7919960

Y 20220307134326_Bri ef Va n Dom tot steengoed.lnitiatievenfonds 
U 20220307134326_Ontva n g stb evesti g i n g-7919960.16

Yr 20220307134S26_Ontva n g stb evesti g i n g -7919960- d430S2S5-11 &0-436e-331 e-76 
K 2022Q307134826_Projectvoorstel_Van Dom tot steengoed_lnitiatievenfonds 
Y20220307134906.B esch i kki n g-6733935

K20220307134906_Delta Ventures Lab - Business Plan Utrecht NL - 2
Y 20220307134906.su bsi d i e.a a nvra g en_6733935

Y20220307134906_Verzoek aanvullende informatie-6733935

|j£ 20220307134906_Verzoek aanvullende informatie-6733935-73b4ebaa-d

Y20220307134906_Verzoek ontbrekende informatie-6733935

Y 20220307134946.P roj ecti e AC C
K20220307135452.DVL Businessplan - Finance 20190720goeie 
K 20220307135732_Activiteitenplan, planning en begroting 
Y20220307135732_Besch i kki n g-6233279

K 20220307135732_Besch i kki n g - 6233279-ee7e32ea-9a c0-4S5f-b a cf-9b a9f22259

Y 20220307135732_su bsi d i e.a a nvra g en_6233279

Y20220307135732_Verzoek aanvullende informatie-6233279 
|j£ 20220307135732_Verzoek ontbrekende informatie-6233279 
Y20220307140004.Besch i kki n g-5697410 
Y20220307140014.03A - voorblad Beevy
K20220307140014_Beschikkmg-5697410-ed495c26-303b-44e8-beac-fff45cd9dd

Yr 20220307140014.H eri n n eri n g ei n dvera ntwoord i n g - 5697410

Yr 20220307140016_Ontva n g stb evesti ging- 5697410

|j£ 20220307140016_Projectplan Stageplaatsen - Beevy

|£20220307140016_Voorblad vaststelling Stichting Beevy [dossier 5697410

K 20220307140322_Besch i kki n g-3035369.213 n i et

Yr 20220307140322_Bij la g e 1

K 2022030714Q322Jnvestering financiering exploitatie Werkspoor

Y 20220307140322_Ontva n g stb evesti ging -3035369 
Y20220307140324.subsi d i e.aanvragen.3035369 
K 20220307140513_Bijlage 3
K 20220307140616_Beschi kki ng-7176570

Y 20220307140616.GHT - Event Deck
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K 20220307140615_Qntva n g stb evesti g i n g -7176570 
K 20220307140615_Verlening Growth Hacking Talks dossier 7176570 
Yr 20220307140616_Verzoek aanvullende informatie-7176570 
Yr 20220307140616_Verzoek ontbrekende informatie-7176570 
K 20220307140642_Growth Hacker Talk Budget 2020

Y 20220307140334,01 .voorblad aanvraag 5365043 
Yr 20220307140S34_B esch i kki n g - 5365043

K 20220307140335_Bij la ge 2, kopie bankafschrift SNEW-IT 
K 20220307140335_Bij la ge 4, 2016-06-de-minimis-verklaring-2007 
ü 20220307140335_Projectplan LEF

Y 2022030714083 5_su bsidie_aanvrag en_5S65043 
K 20220307140941 .Begroting LEF 
|j£2022030714102D_Activiteitenplan en begroting 
|£ 20220307141020_B esch i kki n g - 6267141

K 20220307141022_Ontva n g stb evesti g i n g - 6267141 
Yr 20220307141022_su bsidie_aanvragen_6267141

20220307141022_Verzoek aanvullende informatie-6267141

Y 20220307141232.B esch i kki ng -7227392

Y 20220307141232.B esch i kki ng -7227392-73f9f d 19-5ceb-465a-abe3-eSSe7

Y 20220307141232_Ontva ngstbevestiging -7227392

Y 20220307141232_Ontva ngstbevestiging -7227392- c4c57365-50af-469b-9

Y 20220307141232_subsidie_aanvragen_7227392

K 20220307141232_Su bsidie-aanvraag_EntrepreneurshipCourse_MGC_Pla 
K 20220307141316_ su bsi d i e_a a nvra g en_7620413

K 20220307141316_ Subsidie-aanvraag.Ondernemerschap&prof ontwikkeli_225 
Yr 20220307141316_Beschikking -7620413

Y, 20220307141316_Beschikking -7620413- ee36e7S2- e2c3-43d2-b720-717d1 
Yr 20220307141316_Ontvangstbevestiging -7620413 
Yr 20220307141416_subsidie_aanvragen_S155131

Yr 20220307141416_Subsidie-aanvraag_programma BYOF_MGC_Plan Einstein_2020 
Yr 20220307141454_Activrteiten pl 
Yr 20220307141454_Begroting 
Yr 20220307141454_Beschikking -7049234

K 20220307141454_dossiers 7049234 Theatrale vormgeving Update 20 
K 20220307141454_Ontva ngstbevestiging - 7049234

Y 20220307141454_subsi d i e.a a n vra gen_7049234 
K 20220303101429.20200305 Liquiditeitsplanning 2020-aangepast

Y 20220303101937.INAYA ZORG Inaya bedragen 2020

an
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