Gemeenteplein 39 – 1560 Hoeilaart – tel. 02 657 05 04 - fax 02 657 75 01
cultuur@hoeilaart.be – www.hoeilaart.be

Aanvraag van subsidie voor wijkfeest

In te vullen door de dienst:
Dossiernummer:
………………………………………………
Cul01-07.2013

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u bij de gemeente een subsidie aanvragen voor het organiseren van een
wijkfeest. De basissubsidie bedraagt 50 euro. Afhankelijk van het aantal aangeschreven inwoners wordt
dit bedrag met schijven van 50 euro verhoogd tot maximum 250 euro. De precieze voorwaarden vindt
u terug in het reglement ‘Wijkwerking’.

Waarvoor dient dit formulier?
Dit aanvraagformulier moet minstens twee maanden op voorhand en ten laatste op 1 juli van
het lopende jaar ingediend worden bij de dienst Cultuur en Toerisme.
De subsidie wordt vóór het wijkfeest uitbetaald in aankoopcheques (van 25 euro), te gebruiken bij de
Hoeilaartse middenstand. Na het wijkfeest moet er een verslag van het wijkfeest bij de gemeente
ingediend worden. Gebruik hiervoor het formulier ‘Verslag van wijkfeest’.

Centraal aanspreekpunt
Indien u voor het wijkfeest gebruik wilt maken van het openbaar domein (voetpad, wegdek, plein,
…), dient u ten laatste 30 kalenderdagen op voorhand de toelating aan te vragen. Gebruik hiervoor het
formulier ‘Aanvraag om openbaar domein te gebruiken voor wijkfeest’. Bovendien kunt u met het
formulier ‘Aanvraag om materiaal te ontlenen’ bij de gemeente feestmateriaal ontlenen (stoelen,
tafels, podiumstukken, …).
Het centrale aanspreekpunt voor alles wat met een wijkfeest te maken heeft, is de dienst Cultuur en
Toerisme (contactgegevens: zie bovenaan).

De wijk
Naam:
Betrokken straten:

De aanvragers
De aanvraag moet door minstens vijf wijkbewoners ingediend worden.

1. Verantwoordelijke contactpersoon
Voornaam en naam:
Straat en nummer:
Telefoonnr. en/of gsm-nr.:
E-mailadres:
2. Voornaam en naam:

3. Voornaam en naam:
4. Voornaam en naam:
5. Voornaam en naam:

Het wijkfeest
Datum/data:
Aantal uit te nodigen bewoners*:
*Om dit aantal te bepalen kunt u gebruik maken van de stratenlijst, die bij het reglement
‘Wijkwerking’ werd gevoegd.

Geraamde inkomsten

Geraamde uitgaven

(cheques subsidie inbegrepen)

Totaal:

Datum

Totaal:

Geplande activiteiten

Plaats

De aanvragers hebben kennis genomen van het reglement ‘Wijkwerking’ en zullen dit naleven. Op
alle promotie voor het wijkfeest (uitnodigingen, affiches, …) zullen zij het gemeentelogo opnemen
en duidelijk vermelden dat het georganiseerd wordt ‘met de steun van gemeentebestuur Hoeilaart’.
Alle promotie en communicatie zullen in het Nederlands gebeuren.

Datum:

Handtekening
van de aanvragers,

dag

maand

jaar

