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Subsidieaanvraag Vlaamse projecten voor faciliteitengemeenten in
de Vlaamse Rand
Vlaamse Overheid
Agentschap Binnenlands Bestuur
Cel Coördinatie Vlaamse Rand
Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 BRUSSEL
Tel. 02 553 56 33 - Fax 02 553 56 34
E-mail: rand@vlaanderen.be
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier vraagt u een subsidie aan voor een kwaliteitsvol project ter erkenning en
bevordering van het Nederlandstalige karakter van de faciliteitengemeenten van de Vlaamse
Rand. Nederlandstalige verenigingen uit 1 van de 6 faciliteitengemeenten kunnen deze
subsidie aanvragen voor een project in 1 van de 6 gemeenten of, mits gegronde reden, voor
een project in een andere randgemeente. Andere verenigingen kunnen deze aanvraag ook
indienen op voorwaarde dat hun project plaatsvindt in 1 van de 6 faciliteitengemeenten.
Hoe en wanneer stuurt u dit formulier in?
Stuur dit formulier terug naar het bovenstaande adres, uiterlijk twee maanden voor het
project wordt opgestart.

Gegevens van de organisatie
1. Vul hieronder de gegevens van de organisatie in.
naam
juridisch statuut
correspondentieadres
naam contactpersoon
telefoonnummer

faxnummer
e-mailadres

website
rekeningnummer
BIC
VOP/ondernemingsnummer

B E

-

-

-
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Gegevens van het project
2. Vul hieronder de gegevens van het project in.

titel
begindatum van het project

dag

maand

jaar

einddatum van het project

dag

maand

jaar

aangevraagd subsidiebedrag

euro

locatie

3. Omschrijf bondig de inhoud en de doelstellingen van het project of voeg een nota toe.
Geef een zo volledig mogelijke beschrijving van het project. Beschrijf de doelstellingen
van het project, rekening houdend met de subsidiecriteria.

4. Omschrijf de doelgroep van het project.
Beschrijf de leeftijd van de doelgroep, het aantal personen dat u wilt bereiken met het
project. Vermeld tevens op welke wijze u promotie voert.

5. Met welke organisaties en voor welke aangelegenheden zult u voor dit project samenwerken?

6. Motiveer de noodzaak van deze projectsubsidie.
Geef aan in hoeverre de subsidie een absolute voorwaarde is om het project te
realiseren. Beschrijf wat de gevolgen zouden zijn als het project een lagere subsidie of
geen subsidie zou ontvangen.
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7. Waarin onderscheidt deze projectsubsidie zich van de structurele werking en waarom kan dit
project niet in de gewone werking worden ingepast?

Begrotingsgegevens
8. Als u reeds structureel gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid, de provincie of de
gemeente, vult u hieronder de gegevens van de structurele subsidie in.
instantie
bedrag
reglementaire basis

euro

9. Voeg een begroting bij met een raming van alle inkomsten en uitgaven, met inbegrip van de
subsidies die bij andere instanties worden aangevraagd.

Bij te voegen bewijsstukken en achtergrondinformatie
10. Voeg bij dit formulier relevante bewijsstukken en achtergrondinformatie.

Ondertekening
11. Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
plaats
datum
handtekening
(manueel of
elektronisch)
voornaam en
achternaam

dag

maand

jaar

