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Aanvraagdossier subsidies i.v.m. verbouwing en sanering jeugdlokalen 2016-2017 
 

 

 
Aanvraagformulier Subsidies i.v.m. verbouwing en sanering jeugdlokalen 
Aanpassingen voor veiligheid, hygiëne, geluidsisolatie, inbraakpreventie,… 
 

• Met dit formulier vraag je subsidie i.v.m. verbouwing en sanering van 

jeugdlokalen. 

• De specifieke voorwaarden om te voldoen aan deze subsidies vind je terug in de 

subsidiereglement jeugdwerk dat goedgekeurd werd in de gemeenteraad van 

20/10/2015 en dat je kan terugvinden op de gemeentelijke website.  

• Alleen jeugdverenigingen die een volledig ingevuld en ondertekend dossier met de 

nodige bijlagen tijdig indienen, komen in aanmerking voor de subsidies. 

• De subsidies worden toegekend op basis van de gegevens over de periode van 1 

september 2016 tot 31 augustus 2017. 

• Het dossier moet ingediend worden op de dienst Vrije Tijd  of het 

gemeentebestuur vóór 1 oktober 2017. 

• Een elektronische versie is ter beschikking op de dienst Vrije Tijd en via de 

gemeentelijke website. 

Identificatiegegevens      controle dr gem.:  
 
- Naam jeugdvereniging: ………………………………………………………………………………………………… 

Identificatiegegevens zie “aanvraagdossier voor subsidies aan jeugdverenigingen” 

 

 

- Indien andere vereniging instaat voor de bouwwerken :  

- Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………....  

- officiële adres van de zetel : …………………………………………………………………………………….   

- Rekeningnummer vereniging: …………………………………………………………………………… 

- Naam en adres van de titularis van de rekening: ……………………………………………………. 

 (penningmeester)     ……………………………………………………. 

- Contactpersoon voor het aanvraagdossier voor subsidies: 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Functie in de vereniging: …………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Tel./gsm: ……………………………………………………………………………………………………………… 
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- Feitelijke vereniging of vzw ? 
  - Indien feitelijke vereniging:  

Gelieve een omschrijving van het nagestreefde doel bij te voegen. (bijlage 1) 

  - gegevens van voorzitter :  

Naam:

 …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer:……………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel./gsm:   E-mailadres:

 ………………………………………………………………………………………………………….……………… 

  - gegevens van secretaris :  

Naam:

 …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer:……………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel./gsm:   E-mailadres:

 ………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 - Indien vzw : ondernemingsnummer :  ……………………………………………………………….. 
Gelieve een exemplaar van de statuten bij te voegen, mogen ook de statuten zijn van de 

overkoepelende organisatie indien van toepassing. (bijlage 1) 

 

Gegevens over de geplande werken    controle dr gem.:  
 
Adres geplande bouwwerken: ………………………………………………………………………..2590 Berlaar 
 
Onder welke vorm beschikt de jeugdvereniging over het lokaal?  
Eigendom / erfpacht  / huurcontract / andere ……………………………………………………………………… 
De jeugdvereniging moet de lokalen waaraan verbouwd wordt, in bezit hebben of in huur of erfpacht hebben 
voor de duur van minstens 9 jaar. (eigendomsattest of huurcontract / bijlage 2) 
 
Indien nodig moet een bouwvergunning voor de geplande werken afgeleverd zijn met  
altijd een advies van de gemeentelijke brandweerdienst.  
Indien bouwvergunning Nr dossier gemeente : (SVA/) ……………………………………. 
(bijlage 3) 
 
Details van de werken 
Heeft de vereniging reeds een subsidie krachtens dit reglement ontvangen?  JA / NEE  
Bedrag : ………………………   euro in ……………… (jaar) 
 
Bedrag : ………………………   euro in ……………… (jaar) 
 
Bedrag : ………………………   euro in ……………… (jaar) 
 
Totaal van de reeds gemaakte kosten: ……………………………   euro 
 
 
Welke werken werden uitgevoerd in werkjaar 2016-2017 (1/9/16 – 31/8/17)?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Voeg voor echt verklaarde afschriften van facturen van uitgevoerde werken en/of 
geleverde materialen bij (bijlage 4). 
Totaal van de ingediende facturen: …………………………………   euro 
 
 
Zijn er voor volgend werkjaar nog werken betreffende dit reglement gepland ?   JA / NEE 
Verwachte onkosten:  …………………………………   euro 
 
 
De aanvrager verklaart dat de subsidies worden aangewend voor het doel zoals 
beschreven in het subsidiereglement in verband met verbouwingswerken – jeugdlokalen. 
 
Datum: ….. / ….. / …… 
 
Naam: …………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening:  
 
 
 
 

bijlagenlijst       
 
Uw subsidieaanvraag gaat over het werkjaar 2016-2017.  Dit wil zeggen dat alle 
documenten betrekking moeten hebben op de periode 1 september 2016 tot en met 31 
augustus 2017. 
 
Het dossier is pas volledig als volgende bijlagen met de juiste info toegevoegd zijn.  Let 
erop dat de juiste info op elke bijlage vermeld is.   
 
Je mag de bijlagen ook digitaal versturen.  Zorg er dan voor dat ook hier alle info blijkt 
uit het formulier en niet enkel uit de benaming van het bestand. 
 
 
nummer Onderwerp Te vermelden op de bijlage 

1 Nagestreefd doel en 
statuten 

bijlagenummer 

2 Eigendomsattest of 
huurovereenkomst 

bijlagenummer 
 

3 Bouwvergunning bijlagenummer 
 

4 Facturen - bijlagenummer 
- aanduiden welk bedrag van toepassing is indien de 
factuur niet volledig in rekening dient gebracht te 
worden 
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