JEUGDDIENST

Gemeentebestuur Zwalm
Zuidlaan 36
9630 Zwalm
055/480587
jeugd@zwalm.be

Vak voor administratie:
Dossier ontvangen op:
………/………/………………………

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES
Afdeling 2:
Subsidies voor erkende jeugdwerkinitiatieven

Voor u deze aanvraag invult leest u afdelingen 1 en 2 van het reglement subsidies jeugd door. Hierin
worden alle gebruikte begrippen en de procedure omschreven alsook de berekening van de toelagen.
Uw aanvraag moet de Jeugddienst bereiken voor 1 februari van het jaar volgend op het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft.

Vereniging
naam:
rekeningnummer (hierop zal subsidie gestort worden) - BE

titularis rekening (naam en adres):

1

Ingevuld door:
naam:
functie:
GSM.:
e-mail:
handtekening (voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding ‘voor waar en echt verklaard’):

Lidmaatschap

Vak voor administratie:

totaal aantal leden op 31/12:

…… x 10 = ……

daarvan zijn er ………….. begeleiders zonder attest.

…… x 75 = ……

daarvan zijn er ………….. begeleiders met attest.

…… x 75 = ……

aantal begeleiders met brevet EHBO:



Volgende bijlagen moeten toegevoegd worden: “lijst 1: ledenbestand”, “lijst 2: gebrevetteerde begeleiders”

Activiteiten
Totaal aantal weken werking:
Geef hieronder de verschillende (leeftijds)groepen die doorgaans een apart activiteitenaanbod krijgen:
Vak voor administratie:
…… x 1 = ……



…… x 2 = ……
Volgende bijlage moet toegevoegd worden: “lijst 3: activiteiten”

Kamp en weekend(s)

Vak voor administratie:

Kamp:

…… + …… + …… + …… + ……

van

tot

x 3 = ……

aantal nachten:
aantal deelnemers:
Weekend:
van

Weekend:
tot

van

tot

aantal nachten:

aantal nachten:

aantal deelnemers:

aantal deelnemers:

Weekend:
van

Weekend:
tot

van

tot

aantal nachten:

aantal nachten:

aantal deelnemers:

aantal deelnemers:



Volgende bijlage moet toegevoegd worden: “lijst 4: kamp en weekends”

Medewerking aan (vermeld de datum en naam van het initiatief)

Vak voor administratie:
…… x 75 = ……

 een gemeentelijk initiatief:
 een solidariteitsactie:
 activiteiten voor natuurbehoud of ter verbetering van het leefmilieu:

2

Jeugdraad (data aanwezigheden noteren)
Aanwezigheden van de vereniging op Algemene vergaderingen:
Aanwezigheden op vergaderingen van de werkgroepen:

Vak voor administratie:
…… x 10 = ……

Gezamenlijke activiteit
Activiteit:
Datum:
Samen met:

Vak voor administratie:
…… x 50 = ……

OVERZICHT BIJLAGEN
lijst 1: ledenbestand
lijst 2: gebrevetteerde begeleiders
lijst 3 : activiteiten
lijst 4: kamp en weekend(s)
kopieën attesten gebrevetteerde begeleiders

Dossier indienen VOOR 1 FEBRUARI op de Jeugddienst.
Dossiers die te laat zijn, zullen NIET meer behandeld worden!
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BIJLAGE

LIJST 1: LEDENBESTAND1
Te kopiëren naar believen

Nr.

Naam

Straat + huisnr.

Gemeente

Geboortedatum

4

Indien de vereiste gegevens vermeld staan op de officiële ledenlijsten, volstaat het deze toe te voegen. Indien niet moet
bovenstaande lijst ingevuld worden en gestaafd worden door een formeel bewijsstuk van de nationale koepel of
verzekeringsmaatschappij dat het lidmaatschap van x-aantal leden (tussen 3 en 25 jaar) bevestigd.
1

BIJLAGE

LIJST 2: GEBREVETTEERDE BEGELEIDERS2
Te kopiëren naar believen

Nr.

Naam

Type attest (animator – hoofdanimator – instructor – hoofdinstructor)

5

Als bewijs van bovenstaande lijst, moet je de jeugddienst een kopie bezorgen van de attesten (of eventueel een kopie van
“bewijs van deelname” aan de cursus die leidt tot een attest. De jeugddienst bewaart de kopies die de voorbije jaren ingediend
zijn. Het volstaat dus om kopies van de nieuwe attesten te bezorgen.
2

LIJST 3: ACTIVITEITEN3

BIJLAGE

Te kopiëren naar believen

Datum

Activiteit

Tijdsduur
(<7u of ≥
7u)

Aantal deelnemende leden

Vak voor
administratie

6

Het betreft hier de activiteiten van minder dan en meer dan of gelijk aan 7u. Deze lijst mag ook digitaal bezorgd worden via de Excel die
hiervoor voorzien is.
3

BIJLAGE

LIJST 4: KAMP EN WEEKENDS4
Te kopiëren naar believen

Logeeradres:

Nr.

Aantal nachten

Naam

Vak voor
administratie

7

4

Deze lijst mag ook digitaal bezorgd worden via de Excel die hiervoor voorzien is.

