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Handleiding invullen erkennings- en subsidiedocumenten 

Handleiding voor het invullen van het aanvraagformulier voor erkenning 

Gegevens van de vereniging 

Naam van de vereniging, adres van de vereniging  en website van de vereniging. 

Gegevens van de aanvrager 

Naam, adres, telefoon/gsm, e-mailadres en functie binnen de vereniging. 

Vereiste bijlagen 

Ten laatste op 30 september indienen bij de cultuurdienst (schriftelijk of per mail):  

Bij deze aanvraag voegt de aanvragende vereniging volgende stukken:  

 Samenstelling van het bestuur  

 Een ledenlijst  

 Een kopie van de recentste statuten of het huishoudelijk reglement van de vereniging 

 Een overzicht van de activiteiten van het voorbije werkjaar. 
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Handleiding voor het invullen van het aanvraagformulier voor subsidie 

Gegevens van de vereniging 

Naam vereniging, rekeningnr., naam rekeninghouder, contactpersoon voor het aanvraagdossier, telefoon/gsm, e-

mailadres. 

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidiëring  

Communicatie 

Vul op het aanvraagformulier in of de vereniging een eigen website, blog of facebookpagina heeft die actueel wordt 
gehouden. Noteer tevens het website-, blog- of facebookadres.  
 

Samenwerking met het gemeentebestuur 

Vul, indien van toepassing, op het aanvraagformulier in voor welke activiteit de vereniging van het gemeentebestuur 

de expliciete vraag kreeg om samen te werken. 

Activiteiten 

Vul het blanco activiteitenoverzicht in van het voorbije werkjaar, dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 

 

 

In te vullen: 

 Naam vereniging 

 Datum en duidelijke omschrijving van de activiteit 

 Eventuele samenwerking met andere vereniging(en) aanduiden 

 Nummer bewijsstuk (ook te noteren op het bewijsstuk) 
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Niet te vergeten: 

 Elke opgegeven activiteit moet gestaafd worden met een bewijsstuk (bijvoorbeeld folder, uitnodiging, 

brochure, affiche, toegangsbewijzen, jaarprogramma, getuigschrift, aanwezigheidsattest…). 

 Elk bewijsstuk van een activiteit die voor subsidie in aanmerking komt bevat de mededeling ‘met 

medewerking van het gemeentebestuur’ en het logo ‘Wortegem-Petegem 360° pracht’. 

Vereiste bijlagen 

Ten laatste op 30 september indienen bij de cultuurdienst (schriftelijk of per mail) met volgende bijlagen: 

 Activiteitenoverzicht + bewijzen 

 Bewijs van de laatst betaalde kwijting van de polis burgerrechtelijke aansprakelijkheid ten opzichte van 

derden, of een recent attest waaruit de dekking tijdens de activiteit(en) blijkt. 

 Gewijzigde erkenningsvoorwaarden (optioneel). 

 

Documenten 
Alle noodzakelijke documenten voor het aanvragen van erkenning en/of subsidie zijn raadpleegbaar via de website 

van de gemeente: https://www.wortegem-petegem.be/index.php/beleven/verenigingsleven/subsidies 
 

- Subsidiereglement met overzicht categorieën en punten 

- Aanvraagformulier Erkenning 

- Aanvraagformulier Subsidie 

- Blanco activiteitenoverzicht Erkenning 

- Blanco activiteitenoverzicht Subsidie 

- Het logo ‘Wortegem-Petegem 360° pracht’ 

Indien er nog vragen zijn over het invullen van de nieuwe formulieren,  contacteer Ruth Debels:  

ruth.debels@wortegem-petegem.be 
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