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jeugddienst@hoeilaart.be – www.hoeilaart.be

Aanvraagdossier subsidies voor een
jeugdhuis

In te vullen door de
dienst:
Dossiernummer:
……………………………………
Jeugd-02.2015

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kan een erkend Hoeilaarts jeugdhuis eenmaal per jaar subsidies aanvragen voor de
ondersteuning van haar werking gedurende het afgelopen werkjaar.

Woordje uitleg
In deze bundel vind je alle aanvragen voor subsidies voor je jeugdhuis gebundeld. Volg de instructies
bij de verschillende delen. Verdere uitleg en verduidelijking vind je in het subsidiereglement Jeugd
2014-2019.
Opgelet! De aanvraag voor een stuntsubsidie zit in niet in deze bundel. Voor die subsidie moet je een
afzonderlijke aanvraag indienen bij de jeugddienst.

Wat doe je met het ingevulde formulier?
Bezorg het ingevulde formulier aan de jeugddienst voor 1 september (zie gegevens bovenaan).

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

1. Algemeen: gegevens van de aanvrager

Vul je gegevens in.
Naam jeugdhuis:
Voornaam en naam:
Straat en nummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnr. en/of gsm-nr.:
E-mailadres:

Op welk rekeningnummer mag de subsidie worden gestort?
Rekeningnummer:
Voornaam en naam
rekeninghouder::
Rekeningnummer
Voornaam en naam
rekeninghouder :

DEEL 1: BASISSUBSIDIE
1. Aanvraag basissubsidie
Met deze aanvraag kan je eenmaal per jaar een subsidie aanvragen voor de ondersteuning
van je werking van je jeugdhuis gedurende het afgelopen werkjaar. Deze basissubsidie
bedraagt € 600.
1.1. Gegevens kern(leden)
Vul de gegevens van je kern in:
Naam + voornaam

Functie

Aantal erkende
attesten in de kern
(kopie bijvoegen):

Geboortedatum

Ter info: Per kernlid mag je 3
erkende attesten opgeven.

Geef het totaal aantal ingeschreven leden:
Totaal aantal leden:
1.2. Overzicht activiteiten
Geef een overzicht van de activiteiten die de basiswerking overstijgen:
Datum

Activiteit

Aard van de activiteit:Muzikaal,
vormend, recreatief..

1.3. Openingsuren
Weekdag

Openingsuren

DEEL 2: STOOTSUBSIDIES
1. Aanvraag stootsubsidie infrastructuur en duurzaamheid
Met deze stootsubsidie kan je ondersteuning ontvangen voor inspanningen die je doet voor
infrastructuur en duurzaamheid. De subsidie wordt uitgekeerd op basis van de behaalde
score van de checklist. Deze score kan worden verhoogd door het opstarten van een eigen
initiatief rond duurzaamheid, hygiëne. De maximale ondersteuning bedraagt € 400.
Ik vraag een stootsubsidie infrastructuur en duurzaamheid aan.
1.1. Checklist
De jeugddienst controleert 4 maal per jaar aan de hand van de checklist uit het
subsidiereglement het gebouw. Hiervan wordt een gemiddelde gemaakt per jaar. Wanneer
het eigen initiatief op advies van de jeugddienst en de stuurgroep jeugdbeleidsplan wordt
goedgekeurd door de jeugdraad, levert dit nog 20 punten extra op bij de checklist.
Behaalde score
1

2

3

4

Tussentotaal:
Eindtotaal:
1.2. Eigen initiatief
Een jeugdhuis kan een eigen initiatief op poten zetten om te werken rond
duurzaamheid/hygiëne. Een kort verslag van dit initiatief wordt bezorgd aan de jeugddienst.
De jeugddienst en stuurgroep jeugdbeleidsplan doen hierover een voorstel aan de
jeugdraad die dit goedkeurt. Een initiatief dat wordt goedgekeurd krijgt een bonus van 20
punten bij de checklist, bovenop het jaarlijkse gemiddelde. Geef hieronder een korte
samenvatting van het initiatief.

2. Aanvraag stootsubsidie informatie
Met deze stootsubsidie kan je ondersteuning ontvangen voor inspanningen die je doet voor
informatie. Het bedrag van de subsidie wordt toegekend naargelang de voldane criteria
hieronder, met een maximum van € 150 per aanvraag.
Ik vraag een stootsubsidie informatie aan.
2.1. Actuele website
Was je website actueel gedurende het
werkjaar:

Ja

Nee

2.2. Extra informatie-inspanningen
Heb je extra inspanningen gedaan omtrent informatie? Zoals bijvoorbeeld bij de start van
het werkjaar reclame gemaakt? Beschrijf hieronder hoe!

2.3. Nieuw initiatief informatie
Heb je een fijn nieuw initiatief rond informatie? Beschrijf het hieronder!
Heb je een fijn nieuw initiatief rond informatie? Beschrijf het hieronder!

3. Aanvraag stootsubsidie kansengroep/inclusie
Met deze stootsubsidie kan je ondersteuning ontvangen voor inspanningen die je doet voor
het werken rond een kansengroep, of als je investeert in werken rond inclusie. De maximale
toelage bedraagt € 100.
Ik vraag een stootsubsidie kansengroep/inclusie aan.
3.1. Gemeentelijk overleg rond diversiteit
Neem je deel aan het gemeentelijk overleg rond
diversiteit:
3.2. Project kansengroep en inclusie
Leg hieronder kort uit wat je project inhoudt.

Ja

Nee

4. Aanvraag stootsubsidie goed doel
Met deze stootsubsidie kan je ondersteuning ontvangen voor een project dat je opzet rond
een goed doel. De maximale toelage bedraagt € 100.
Ik vraag een stootsubsidie kansengroep/inclusie aan.
Leg hieronder uit wat je project inhoudt.

DEEL 3: UITLEG, PRIVACY & ONDERTEKENING
1. Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
Het college van burgemeester en schepenen evalueert je aanvraag. De gemeentelijke
jeugdraad geeft, na raadpleging van de stuurgroep jeugdbeleidsplan en jeugddienst, zijn
advies over je aanvraag aan het college. Bij goedkeuring wordt de subsidies bij het begin van
het nieuwe jaar gestort op het gegeven rekeningnummer.
2. Privacyverklaring
De gegevens die je meedeelt, worden opgeslagen in een bestand. Ze zijn nodig voor de
behandeling van je 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.
3. Ondertekening
Vul in en onderteken.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
Ik bevestig het subsidiereglement Jeugd 2014-2019 te hebben gelezen en ermee in te
stemmen.
Handtekening:

Datum:

Dag

Maand

Jaar

