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AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN VOOR STEUN EN 
INTEGRATIE VAN GEHANDICAPTE KINDEREN, KAMP-, HUUR- EN 
VORMINGSSUBSIDIES 
 

• Met dit formulier vraag je werkingssubsidie aan verenigingen voor steun en 

integratie van gehandicapte kinderen aan alsook huur-, kamp- en 

vormingssubsidies. 

• 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 vereniging: de Tofkes vzw 

- 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 jeugdvereniging: …………………………………………………………………………… 

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

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

Tel./gsm: ……………………………………………………………………………………………………………… 

- Feitelijke vereniging of vzw ? 
  - Indien feitelijke vereniging:  

  - Rijksregisternummer van voorzitter : ……………………………………………………. 

  - Rijksregisternummer van secretaris :  ……………………………………………………. 
Gelieve een omschrijving van het nagestreefde doel bij te voegen indien u nooit eerder werkingssubsidies 

jeugd aanvroeg 

 - 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) Indien de bij eerder ingediende subsidies deze bijlage reeds werd 

bezorgd en de statuten sinds niet gewijzigd worden hoeft dit niet opnieuw bijgevoegd te worden. 
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Doelgroepen        controle dr gem.:  
 

Leeftijd  naam 
1.  

2.  

3.  

4.  

 
Samenstelling bestuur      controle dr gem.:  
 
Voorzitter:  Naam + voornaam: ……………………………………………………………………………. 

(= bestuurslid)  Adres:  ………………………………………………………………………………………. 

   Tel: …………………………………………………geb. datum: ………………………….. 

   E-mail:  ………………………………………………………………………………………. 

            Rijksregisternr:  ………………………………………………………………………………….. 

 
Secretaris:   Naam + voornaam: ……………………………………………………………………………. 

(= bestuurslid) Adres:  ………………………………………………………………………………………. 

   Tel: …………………………………………………geb. datum: ………………………….. 

   E-mail: ………………………………………………………………………………………. 

   Rijksregisternr: ………………………………………………………………………………….. 

 
Penningmeester: Naam + voornaam: ……………………………………………………………………………. 

(= bestuurslid) Adres:  ………………………………………………………………………………………. 

   Tel: …………………………………………………geb. datum: ………………………….. 

   E-mail: ………………………………………………………………………………………. 

   Rijksregisternr: ………………………………………………………………………………….. 

Andere :  …………………………………………………………………………………………………………….. 

(= bestuurslid) ……………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………… 

Indien van toepassing: Naam afgevaardigde in de jeugdraad : ……………………………………….. 

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

 

Correspondentie adres      controle dr gem.:  
 
 VOORZITTER     SECRETARIS   PENNINGMEESTER 
 
Indien geen van de drie, vul dan hier het door u gewenste contactadres in: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Facturatie adres       controle dr gem.:  
 
 VOORZITTER     SECRETARIS   PENNINGMEESTER 
 
Indien geen van de drie, vul dan hier het door u gewenste contactadres in: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DEEL 1 
 
Ledenbestand        controle dr gem.:  
 

- Aantal gehandicapte leden : ………            

- Aantal medewerkende leden : ……… 

- Totaal aantal leden:   ……… 

- Aantal leden jonger dan 25 jaar: ………   
Gelieve de ledenlijst toe te voegen  (bijlage 2) 

 
Activiteiten        controle dr gem.:  
 
- Voeg in bijlage een activiteitenlijst (minimum 4) van 1 september 2016 tot 31 
augustus 2017 toe. (bijlage 3) 
 

datum activiteit 
1.  

2.  

3.  

 
 
Beknopt overzicht Activiteiten     controle dr gem.:  
 
 

datum activiteit 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 
 
Uitstappen        controle dr gem.:  
 
- Heeft de vereniging tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2017 uitstappen 
georganiseerd  
 
Zo ja, welke? 
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datum activiteit 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 
Bijkomende informatie : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Uitgeven van een tijdschrift      controle dr gem.:  
 
Heeft de vereniging tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2017 een tijdschrift 
uitgegeven welk minimaal 2 maal per jaar  verschijnt?   JA / NEE   
 

verschijningsdatum naam 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Een exemplaar dient telkens aan de gemeentelijke jeugddienst te worden 
gezonden. 
Het tijdschrift dient uitgegeven te worden door de plaatselijke vereniging en mag dus 
bijgevolg niet afkomstig zijn van een koepelorganisatie. 
 
 
Bijwonen Jeugdraad       controle dr gem.:  
 
Heeft de vereniging tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2017 de algemene 
vergadering van de jeugdraad bijgewoond?  JA / NEE 
 

datum Naam afgevaardigde 
1.  

2.  

3.  

 
 
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid    controle dr gem.:  
 
De vereniging dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. 
Voeg een kopie bij of een verklaring van de overkoepelende organisatie. (bijlage 4) 
Geldt deze verzekering ook voor de organisatie van fuiven ? ja / nee (Toon aan)  
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HUURSUBSIDIES       controle dr gem.:  
 
Beschikt de vereniging over een eigen lokaal :  JA /  NEE  
 
Adres werkingslokaal  :  ……………………………………………………………………………………………………….. 
         2590 Berlaar 
 
Huurprijs (zonder verbruik van water, gas en elektriciteit) : € ……………………… 
Gelieve betaalbewijzen en/of een huurovereenkomst bij te voegen. (bijlage 6) 
 
 

VORMINGSUBSIDIES     controle dr gem.:  
 
Plaats cursus : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Periode : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Volgende leden hebben een vormingscursus via de jeugdvereniging gevolgd.  Voeg 
attesten toe (bijlage 7 ) : 
 
Leden  
Naam Rijksregisternummer Betaald door… 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
 
 

Kampsubsidies  
 
Kampen (min. 4 overnachtingen) 
 
Kampactiviteit van minimum 4 overnachtingen gedurende het werkjaar.  
Gelieve telkens een deelnemerslijst (bijlage 8) en een afschrift van de factuur of het bewijs van de betaling 
aan de verhuurder van de kampplaats als bewijsstuk (bijlage 9) bij te voegen.  
 
Kamp 1: 
(leeftijdsgroep) 

Datum: 
 van       tot 

Locatie: Aantal  
overnachtingen: 

Aantal leden Aantal leiding Aantal fouriers 
 

CONTROLE GEMEENTE:   Aantallen  factuur of bewijs van betaling  
 
Kamp 2: 
(leeftijdsgroep) 

Datum: 
 van       tot 

Locatie: Aantal  
overnachtingen: 

Aantal leden Aantal leiding Aantal fouriers 
 

CONTROLE GEMEENTE:   Aantallen  factuur of bewijs van betaling  
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Weekends (min. 1 overnachting) 
 
Ook weekenduitstappen gedurende de overige maanden van het werkjaar kunnen gesubsidieerd worden. 
Gelieve een deelnemerslijst toe te voegen. (bijlage 10) 
 
Weekend 1: 
(leeftijdsgroep) 

Datum: 
 van       tot 

Locatie: Aantal  
overnachtingen: 

Aantal leden Aantal leiding Aantal fouriers 
 

CONTROLE GEMEENTE:   Aantallen   
 
Weekend 2: 
(leeftijdsgroep) 

Datum: 
 van       tot 

Locatie: Aantal  
overnachtingen: 

Aantal leden Aantal leiding Aantal fouriers 
 

CONTROLE GEMEENTE:   Aantallen   
 
 
 
Voor juist- en echtverklaring 
 
 
De vereniging verklaart hierbij dat zij géén aanvraag voor werkingstoelagen indient op 
basis van een ander gemeentelijk betoelagingsreglement. 
 
Ondergetekenden verklaren eveneens dat de hoger vermelde gegevens waar en oprecht 
zijn en zijn akkoord om elke controle over de juistheid van de gegevens van de 
jeugdraad en het college van burgemeester en schepenen te aanvaarden en alle 
bijkomende inlichtingen te verstrekken. 
 
Te ondertekenen door twee personen die volgens de statuten namens de organisatie 
kunnen optreden. 
 
Naam:  ………………………………………………. Naam: ……………………………………………………. 
 
Functie: ………………………………………………. Functie: …………………………………………………. 
 
Handtekening:     Handtekening: 
 
 
 
 
Datum: ……………………………………………. 
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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 Statuten bijlagenummer 

2 Ledenlijsten - bijlagenummer 
- minimum namen, geboortedata en functies 
- naam van de vereniging 
- functie 

3 Activiteitenlijsten - bijlagenummer 
- vereniging 

4 Tijdschriften - bijlagenummer 
- vereniging 

5 Verzekering - bijlagenummer 
- vereniging 

6 Huursubsidies Bijlagenummer 

7 Vormingsattesten - Bijlagenummer 
- Volledig ingevuld en ondertekend! 

8 Kamplijsten - bijlagenummer 
- Kampnummer, -locatie, -afdeling/tak 

9 Kampcontract - bijlagenummer 
- Kampnummer, -locatie, -afdeling/tak 

10 Weekendlijsten - bijlagenummer 
- Weekendnummer, -locatie, -afdeling/tak 
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