AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE
‘ONBEZOLDIGDE STAGES EN VRIJWILLIGERSWERK VAN
STUDENTEN UIT DE GEMEENTE SCHOTEN 2022’
(Dit aanvraagformulier met alle bijlages dient ons vóór 1 juli 2022 te bereiken via
ontwikkelingssamenwerking@schoten.be)

I.

GEGEVENS AANVRAGER
STUDENT:
Naam + Voornaam: ......................................................................................................................
Leeftijd: .........................................................................................................................................
Adres*: .........................................................................................................................................
Telefoon: .......................................................................................................................................
e-mailadres: ..................................................................................................................................
Rekeningnummer**: ....................................................................................................................
Onderwijsinstelling***:………………………………………………………………… .............
* Bewijs van domicilie dient toegevoegd te worden
** Bewijs van overdracht projectgelden aan een lokale, erkende organisatie dient binnen 14 dagen na aankomst in
België overgemaakt te worden.
***Bewijs van inschrijving bij erkende onderwijsinstelling dient toegevoegd te worden

II.

GEGEVENS PARTNERORGANISATIE IN HET ZUIDEN
Datum stage/vrijwilligerswerk: ....................................................................................................
Naam Organisatie: .........................................................................................................................
Naam + Voornaam contactpersoon: ..............................................................................................
Functie contactpersoon ..................................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................................
Telefoon:........................................................................................................................................
e-mailadres: ...................................................................................................................................
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Rekeningnummer : ........................................................................................................................
Rechtsvorm (NGO, 4e pijler,…): ...................................................................................................

Hoofddoel organisatie in het globale zuiden:
………………………………………………………………………………………………………
Samenwerkingsverbanden van de organisatie in het globale zuiden met andere organisaties en
lokale overheden:
..........................................................................................................................................................

III.

INHOUD VAN DE STAGE/VRIJWILLIGERSWERK (gelieve de uitleg
te beperken tot 1 A4)
A. Omschrijf de kern van de stage/vrijwilligerswerk
… ............................................................................................................................................
B. Wat zijn de doelstellingen van de stage/vrijwilligerswerk?
……………………………………………………………………………………………
C. Wat zijn de beoogde doelgroep(en) van de stage/vrijwilligerswerk? Op welke manier hebben
zij inbreng/inspraak in het project?
…………………………………………………………………………..
D. Op welke SDG’s zet de stage/vrijwilligerswerk in? Kan je hiervan concrete voorbeelden
geven? (https://www.sdgs.be/nl/sdgs)
………………………………………………………………………………………
E. E. Op welke manier biedt de stage/vrijwilligerswerk een vernieuwende meerwaarde?
………………………………………………………………………………………..

IV.

BUDGETBEGROTING VAN DE STAGE/VRIJWILLIGERSWERK

Hoeveel subsidie (€) vraag je aan voor deze stage/vrijwilligerswerk van de gemeente Schoten in 2022?
....................................................................................................................................................................
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V.

DRAAGVLAK IN DE GEMEENTE SCHOTEN

Welke acties ondernam u of bent u van plan te ondernemen om uw project kenbaar te maken in
Schoten en omstreken, om te sensibiliseren, enz.? (Het gaat hier niet om acties met als enig doel
fondsenwerving)
....................... ...............................................................................................................................

VI.

HANDTEKENING

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.& eventuele wijzigingen onmiddellijk
gemeld worden aan de administratie.
De handtekening van hij of zij die deze uitgavenstaat ondertekent is voldoende en bindend om namens de vereniging
en/of rechtspersoon een verbintenis aan te gaan.

dag

maand

jaar

handtekening

naam

Voeg toe in bijlage (zonder de nodige bijlagen kan uw aanvraag niet behandeld worden!):
-

Bewijs van domicilie

-

Bewijs inschrijving erkende onderwijsinstelling
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