
Aanvraag projectsubsidie verenigingen of individuen 

 
 

Aanvraag projectsubsidie voor individuen en vereniging 
 
Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kan je als vereniging of individuele aanvrager een projectsubsidie 
aanvragen conform het reglement voor de gemeentelijke erkenning van verenigingen, de 
aanvraag van werkingssubsidies voor erkende verenigingen en projectsubsidies.  
Je vindt deze reglementen op onze website. 
 
Meer info? 
De dienst Onthaal helpt je verder bij eventuele vragen. 
Mail: onthaal@oosterzele.be 
Telefoon: 093625009 
 
Aan wie bezorg je dit formulier? 
Bezorg dit formulier samen met de bij te voegen stukken per post of geef het tegen 
ontvangstbewijs af aan de onthaalbalie van het gemeentehuis. 
Dorp 1  
9860 Oosterzele 
  



Aanvraag projectsubsidie verenigingen of individuen 

In te vullen door de aanvrager 
 
Algemene gegevens van het project 
 
1. Naam van het project 

 
Vul hieronder de naam, locatie en timing van uw project in. 
 
 Naam project   

 Locatie project   

 Datum/looptijd 
project  

 

 
Algemene gegevens van het project 
 
2. Naam van de aanvrager 

 
Vul hieronder uw gegevens in. Indien u als vereniging de aanvraag indient, gelieve al le 
invulvelden voor verenigingen aan te vullen. Zo niet is uw aanvraag niet geldig. 
 

 Naam aanvrager   

 Naam vereniging   

 straat en nummer  

 postnummer en 
gemeente 

 

 telefoonnummer  

 e-mailadres  

 

 Rekeningnummer (IBAN)  B E               

 
Gegevens van het project 

 
3. Omschrijf kort uw project 

 
U voegt bij dit aanvraagformulier een gedetailleerd dossier van uw project, samen met 
een projectbegroting (raming inkomsten en uitgaven) 
 

Toekenningscriteria 
 
In het reglement voor de gemeentelijke erkenning van verenigingen, de aanvraag van 
werkingssubsidies voor erkende verenigingen en projectsubsidies staan de 
subsidiëringsvoorwaarden voor het ontvangen van een projectsubsidie 
 
4. U/de vereniging dient dit in onder de vorm van een project. Waarom? 
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Het project moet door zijn aard, organisatievorm, doelstellingen, … als een project 
gekenmerkt kunnen worden. Het project speelt in op actuele noden en/of onvoorziene 
opportuniteiten. 
 
 

 

 

 

 

 

 
5. Doelgroep(en) van het project? 

 

Het project moet een breed algemeen belang hebben en gericht zijn naar of 
toegankelijk zijn voor alle inwoners van Oosterzele. Geef aan waarom dit project 
buiten de normale werking valt van uw vereniging. 
 
 

 

 

 

 

 

 
6. Promotie en beeldvorming gemeentelijke ondersteuning 

 
Op affiches, uitnodigingen e.d. dient de aanvrager te vermelden dat de activiteit 
georganiseerd wordt met de steun van de gemeente Oosterzele. U doet dit door het 
logo van de gemeente te vermelden. Zo niet vervalt de subsidie. Geef aan welk 
promotiemateriaal u gebruikt en hoe u de samenwerking met het gemeentebestuur in 
beeld brengt. (het logo kan u downloaden op de gemeentelijke website) 
 
 

 

 

 

 
7. Verklaring op eer 

 
De organisator mag geen andere gemeentelijke subsidies ontvangen voor de 
organisatie van het project 
 

 Deze organisatie ontvangt geen andere gemeentelijke subsidies voor dit project 
 
8. Verplichte documenten voor de aanvraag van een projectsubsidie 
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Controleer of u onderstaande documenten bij uw aanvraag heeft toegevoegd.  
 

 Een rekeninguittreksel op naam van uw vereniging (enkel voor verenigingen) 
 Gedetailleerd projectdossier met begroting (raming inkomsten en uitgaven) 

 

 

Ondertekening 
Vul de onderstaande verklaring in. 

 
 Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld. 
 

Datum 
 

 Handtekening 

   
 
Hoe gaat het nu verder met het formulier? 
Lokaal bestuur Oosterzele behandelt de persoonsgegevens die u invult met respect voor 
uw privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Voor meer informatie en je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens, zie 
https://oosterzele.be/privacyverklaring 
  

https://www.privacycommissie.be/wat_is_gdpr.html
https://oosterzele.be/privacyverklaring
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In te vullen door de begeleidende ambtenaar 
 
Kennisname aanvraag werkingssubsidie door het college van burgemeester en schepenen  
 

 datum  dag   maand   jaar     

 
 
Advies i.v.m? de aanvraag werkingssubsidie door de bevoegde adviesraden 
 

 datum  dag   maand   jaar     

 
 
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen in verband met de 
werkingssubsidie 
 

 datum  dag   maand   jaar     

 
 
 
 
 
 

 datum  dag   maand   jaar     

 handtekening 
begeleidende 

ambtenaar 

 

 


