Koldamstraat 11 – 1560 Hoeilaart – tel. 02 657 98 38 – fax. 02 894 54 24
jeugddienst@hoeilaart.be – www.hoeilaart.be

Aanvraag voor een stuntsubsidie

In te vullen door de dienst:
Dossiernummer:
………………………………………………
Jeugd-04.2011

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kan een Hoeilaartse vereniging of groep jongeren één maal per jaar subsidie aanvragen
voor een project, gericht op jeugd. De maximale toelage bedraagt de kostprijs van het project met een
maximum van 500 euro.

Wat doe je met het ingevulde formulier?
Bezorg het ingevulde formulier aan de jeugddienst (zie gegevens bovenaan) ten minste 6 weken voor je
project doorgaat.

Nog vragen?
Voor alle vragen kan je terecht bij de jeugddienst (zie gegevens bovenaan).

Gegevens van de aanvrager
1. Vul uw gegevens in.
Voornaam en naam:
Straat en nummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnr. en/of gsm-nr:

Vult u deze aanvraag in
voor een vereniging?:

Ja

Naam vereniging:

Nee
2. Op welk rekeningnummer mag de subsidie worden gestort?
Rekeningnummer:
Voornaam en naam
rekeninghouder:
Rekeningnummer :
Voornaam en naam
rekeninghouder
Gegevens van
het project :
1. Kruis aan wat van toepassing is:
Het project wordt georganiseerd door een minstens 3 jongeren, allen jonger dan 25
jaar. Eén iemand is van de groep jongeren is 18 en er wonen twee van de groep in
Hoeilaart
Het project wordt georganiseerd door een vereniging

2. Vul de gegevens van de organisatoren in
Naam en voornaam

Adres

geboortedatum

Het project
Geef hieronder een kort woordje uitleg over het project. Vermeld zeker de doelstelling van het
project en de doelgroep die je wilt bereiken.

Financieel
Vul hieronder de verwachte kosten in. Enkel de kosten die rechtstreeks verband houden met het
project kunnen worden ingebracht: verplaatsingskosten of receptiekosten kunnen dus niet
worden ingebracht. Na afloop van het project bezorg je van je facturen een kopie aan de
jeugddienst.
Factuur

bedrag

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
Het college van burgemeester en schepenen evalueert de aanvraag. De jeugddienst geeft
advies over je aanvraag aan het college. Bij goedkeuring kan je 70 procent van de
goedgekeurde subsidies ontvangen voor het project. De overige 30 project wordt uitbetaald na
het project, bij indiening van de afrekening van het project
Op basis van de afrekening wordt beslist of een volgende editie nog aanspraak maakt op een
stuntsubsidie. Wanneer het project niet doorgaat, wordt de volledige subsidie terug betaald aan
de gemeente Hoeilaart.
Privacyverklaring
De gegevens die je meedeelt, worden opgeslagen in een bestand. Ze zijn nodig voor de
behandeling van uw dossier. Je gegevens worden strikt persoonlijk behandeld. Ze worden alleen
meegedeeld aan derden als dat in overeenstemming is met de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de
persoonsgegevens.
Ondertekening
Vul in en onderteken.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
Ik bevestig het subsidiereglement bij het jeugdbeleidsplan 2011-2013 te hebben gelezen en
ermee in te stemmen.
Handtekening:

Datum:

dag

maand

Jaar

