Aanvraag voor Berlaarse Verenigingen
TOELAGE VOOR VIERINGEN JUBILEA
Naam vereniging: ................................................................................................................
1) Adresgegevens contactpersoon:
Naam contactpersoon ………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………
Rekeningnummer: …………………………………………………………………………...
Website van de vereniging: ………………………………....................…………………..
Algemeen e-mailadres: ………………………………………..............……………...........
E-mailadres contactpersoon: ……………………………………….............………………
Tel./gsm: ……………………………………………………………….….......………………
2) Oprichtingsdatum van uw vereniging: …………………………………………………….
3) Datum viering Jubileum: ……………………………………………………………………
Geef uw voorkeur voor bij ontvangst op het gemeentehuis

4)

Is uw vereniging een vzw of een feitelijke vereniging?
……………………………………………………………………………………………….....
Indien vzw: ondernemingsnummer:…………………………………………………………

5)

Is uw vereniging aangesloten bij een erkende Vlaamse overkoepelende organisatie (bvb
sportfederatie, Chirojeugd Vlaanderen,…?
JA/NEE*
Zo ja, naam overkoepelende organisatie waarbij uw vereniging is aangesloten:
.................................................................................................................……………………….

6) Aantal leden in uw vereniging:

7) Lidmaatschap adviesraad
 Van welke adviesraad maakt uw vereniging deel uit:

SPORTRAAD
CULTUURRAAD
JEUGDRAAD
SENIORENRAAD

Aanvraag: viering van Jubileum

Totaal aantal leden: ………., waarvan ……….. actieve bestuursleden.
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8) Bij een jubileum van 25 jaar of een veelvoud daarvan wordt een subsidie van 125 euro toegekend.
In geval van 25-jarig bestaan kan uw vereniging kiezen voor een plechtig onthaal (met receptie) op
het gemeentehuis voor een beperkte delegatie (bestuursleden en partner) of kan ze opteren dat het
gemeentebestuur de felicitaties overmaakt op een receptie met locatie naar keuze waarbij dan een
forfaitar bedrag wordt toegekend: (80 euro voor verenigingen met maximum 49 leden; 160 euro voor
verenigingen met minimum 50 en maximum 200 leden; 240 euro voor verenigingen met meer dan
200 leden). Voor een 10-jarig bestaan kan enkel een ontvangst op het gemeentehuis.

Op het gemeentehuis:

hoeveel personen…………………………………………………

In een lokaal naar keuze:

waar………………………………………………………………….

9) De aanvraag dient gestaafd te worden met schriftelijke documenten:
oprichtingsdocumenten (bij voorkeur)
en/of krantenartikelen
en/of documenten van het vorige jubileum
recente ledenlijst verplicht bij te voegen

de secretaris
(naam + handtekening)

de voorzitter
(naam + handtekening)

▪ Alleen verenigingen die een volledig ingevulde en ondertekende aanvraag indienen komen in
aanmerking.
▪ Een elektronische versie is ter beschikking op de website www.Berlaar.be
▪ Gelieve het ingevulde formulier over te maken aan ter attentie van Burgemeester en schepenen
via

Aanvraag: viering van Jubileum

Dienst Vrije Tijd
Markt 1, 2590 Berlaar
03/410 19 00
Email: vrijetijd@berlaar.be
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