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Naam jeugdvereniging: ….………………………………………………………………………………................................... 

Naam aanvrager: ……………………………………………………………………………………………................................... 
Rekeningnummer: BE……………………………………………………………………………………..................................... 
Datum van aanvraag: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Deze aanvraag spreekt op het voorbije werkjaar dat gelopen heeft van 1 september 2017 tot en 
met 31 augustus 2018.   

 

Deel 1. Forfaitaire basistoelage (in te vullen door de jeugddienst!) 

Erkenningsaanvraag ingediend op Erkenning in orde op Bedrag 
…. / …. / ……….. …. / …. / ……….. € 

Deel 2. Variabele werkingstoelage 

1. Aantal leden:  ……………… 
Gelieve in bijlage toe te voegen: 

 Een officiële ledenlijst met per lid de vermelding van naam, adres en geboortedatum. 

2. Aantal activiteiten: ……………… 

Gelieve in bijlage toe te voegen: 
 Een activiteitenoverzicht met vermelding van datum, uur, doelgroep, soort activiteit, 

eventuele bijzonderheid (activiteit met openbaar vervoer, activiteit met maatschappelijke 
meerwaarde, gezamenlijke initiatieven of activiteiten van de jeugdraad), en een kolom om 
punten in aan te geven (zie voorbeeld hieronder). 

 Per activiteit de uitnodiging. 
Activiteit Datum en uur Doelgroep Bijzonderheid Punten* 
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3. Meerdaagse activiteiten 
Kampen 

Nr. Begindatum Einddatum Plaats Doelgroep 
Aantal 

deelnemers Punten* 
1.       

2.       

3.       

Gelieve per kamp in bijlage toe te voegen: 

 Een deelnemerslijst met per deelnemer de vermelding van naam, adres en 
geboortedatum. 

 Een specifieke uitnodiging tot het kamp. 
 

Weekends 
 

Nr. Begindatum Einddatum Plaats Doelgroep 
Aantal 

deelnemers Punten* 
1.       

2.       

3.       

Gelieve per weekend in bijlage toe te voegen: 

 Een deelnemerslijst met per deelnemer de vermelding van naam, adres en 
geboortedatum. 

 Een specifieke uitnodiging tot het kamp. 
 

4. Aanwezigheid op de algemene vergadering van de jeugdraad 
 

Datum Aanwezig Punten* Datum Aanwezig Punten* 
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5. Gebrevetteerde begeleiders 

Nr. Naam begeleider Attest of 3 jaar ervaring Punten* 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Naam jeugdvereniging: ….………………………………………………………………………………................................... 

Vraagt om een tussenkomst in het vervoer van materiaal naar de kampplaats en terug.  

Deze tussenkomst kan maximaal € 150,00 bedragen. 

 Wij deden beroep op een vervoerder en betaalden daarvoor een bedrag van € …………… 

Gelieve in bijlage een bewijs van betaling toe te voegen. 

 Wij deden beroep op vrijwilligers en vragen een tussenkomst op basis van het aantal 

kilometers a rato van € 0,25/km. 

Adres kampplaats: .................................................................................................................. 

Aantal afgelegde kilometers heen en terug: .......................................................................... 

Aantal ingezette wagens: ....................................................................................................... 

 

 

 

* In te vullen door de jeugddienst  
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Deze aanvraag wordt samen met alle nodige bewijsstukken binnengebracht bij de jeugddienst 
van het gemeentebestuur (bij afwezigheid kan je ook op het secretariaat terecht) ten laatste op 
30 september 2018. 

Ondergetekende verklaart op erewoord dat bovenstaande gegevens correct zijn. 

Datum:   
Handtekening:  
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