Aanvraagformulier:
Werkingssubsidie jeugdverenigingen
Te bezorgen aan:
Jeugddienst Londerzeel
Lijsterstraat 1
1840 Londerzeel
052 31 94 62
jeugd@londerzeel.be
Dien dit formulier in tegen uiterlijk 1 oktober.
Praktische gegevens
Gegevens van het jeugdwerkinitiatief:
Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en gemeente:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Gegevens van de hoofdverantwoordelijke:
Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en gemeente:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Beschrijving van de activiteiten van het jeugdwerkinitiatief:
Frequentie:
Duur:
Rekening:
Rekeningnummer van het jeugdwerkinitiatief:
Volmachthouder 1:
Naam:
Straat en huisnummer:
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Postcode en gemeente:
Volmachthouder 2:
Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en gemeente:

Aantal leden + leiding
Ledenaantal:
Aantal leden met een beperking:
Aantal gebrevetteerde leiders / leidsters:

Kampen
Datum:
Plaats:
Aantal deelnemers (leiding + leden)

Busvervoer
Datum:
Plaats:
Aantal deelnemers (leiding + leden)

Peter- of meterschap van een speelterrein of openbare ruimte
Van welke openbare ruimte was jouw vereniging het voorbije jaar peter of meter?
Locatie:

Inzet vrijwilligers voor het goede doel:
Aan welke activiteit(en) nam jouw vereniging deel en met hoeveel vrijwilligers? (Om het
maximale subsidiebedrag te ontvangen moeten er minstens 10 vrijwilligers worden
ingezet.)
Plantjesweekend KOTK (september)

vrijwilligers

11.11.11-actie (november)

vrijwilligers

Gemeentebestuur Londerzeel

Aanvraag werkingssubsidie jeugdverenigingen

-2-

Andere suggestie:

vrijwilligers

Hou er rekening mee dat nieuwe voorstellen eerst ter goedkeuring moeten voorgelegd
worden aan het College van burgemeester en schepenen en de Jeugdadviesraad (JAL).

Inzet vrijwilligers in het OCMW / woonzorgcentrum Herfstvreugde
Datum:
Activiteit:
Aantal vrijwilligers:

Fuiven of optredens
Welke fuiven / optredens die tijdig (3 maanden vooraf) aangevraagd werden,
organiseerde jouw vereniging dit jaar?
Opgelet: Je kan voor maximum 3 fuiven / optredens subsidies ontvangen.
Gegevens fuif / optreden 1:
Naam:
Plaats:
Datum:
Gegevens fuif / optreden 2:
Naam:
Plaats:
Datum:
Gegevens fuif / optreden 3:
Naam:
Plaats:
Datum:

Dossiervereisten

Gelieve volgende documenten bij deze aanvraag te voegen:


Ledenlijst zoals doorgestuurd naar de koepelorganisatie



Kopie van attest ‘animator in het jeugdwerk’ van alle gebrevetteerde leiders /
leidsters
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Deelnemerslijst van het kamp



Deelnemerslijst van het busvervoer ondertekend door buschauffeur of
deelnemerslijst treinvervoer + treintickets



Lijst vrijwilligers deelname activiteit goed doel ondertekend door organisator



Voor leden met een beperking: bewijs handicap of bewijs inschrijving in het
buitengewoon onderwijs



Affiche + kaart van fuif / optreden waarvoor men punten wil verdienen

Verklaring

De aanvrager verklaart zich akkoord met het subsidiereglement.
De aanvrager houdt zich eraan om iedere wijziging in deze aanvraag of in de bijlagen bij
deze aanvraag onmiddellijk te melden aan de Jeugddienst.

Bescherming van de persoonsgegevens en privacy
De ingevulde gegevens gebruikt het gemeentebestuur Londerzeel enkel voor het
verwerken van de aanvraag. De wet op de privacy van 8 december 1992 beschermt
tegen alle misbruiken van deze gegevens.

Handtekening
NAAM

Gemeentebestuur Londerzeel

DATUM

Aanvraag werkingssubsidie jeugdverenigingen

HANDTEKENING

-4-

