LEIDRAAD: Hoe vul ik een subsidieaanvraag als student in het Zuiden in?
I.Gegevens aanvrager:
De aangevraagde subsidie heeft te maken met studenten die op stage gaan of onbezoldigd
vrijwilligerswerk gaan doen in het globale Zuiden. Dit wil zeggen, zij gaan naar (een) land(en) die
opgenomen zijn in de lijst van het Comité voor Ontwikkelingssamenwerking (Development
Assistance Committee – DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO), met uitzondering van de Europese landen die op deze lijst voorkomen.
De stage of het vrijwilligerswerk dient gekoppeld te zijn aan een ontwikkelingssamenwerkingsproject
van een erkende organisatie.
De aanvrager heeft in het verleden nog geen subsidie ontvangen voor een stage of vrijwilligerswerk
in het globale zuiden vanuit de gemeente Schoten.
De aanvrager is student en tussen de 18 en de 26 jaar tijdens het uitvoeringsjaar en woonachtig te
Schoten.
De stage of het vrijwilligerswerk duurt minimaal 3 en maximaal 52 weken. Het betreft een individueel
initiatief.
Bewijs van domicilie dient toegevoegd te worden.
Bewijs van inschrijving bij erkende onderwijsinstelling dient toegevoegd te worden. Dit kan zowel van
het secundaire onderwijs als in het hoger onderwijs of de universiteit zijn.
II.Gegevens partnerorganisatie in het Zuiden:
Vul de vragen duidelijk en bondig in.
Het Zuiden: de niet-Europese landen die opgenomen zijn op de lijst van ontvangende landen,
opgenomen als bijlage bij de Richtlijn van het Development Assistance Committee (DAC) van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) aangaande rapportering over
ODA (officiële ontwikkelingssamenwerking). Deze landen worden “DAC-landen” genoemd.
De stage of het vrijwilligerswerk dient gedaan te worden bij een erkende Europese NGO 1 of
geregistreerde 4e pijlerorganisatie 2, of door de plaatselijke of hogere overheid of een geregistreerde
NGO in het betreffende land in het globale zuiden.
Het project waar de student aan meewerkt dient minstens 1 jaar in werking te zijn en bovendien
door middel van actieve participatie van de bevolking een positieve en duurzame impact hebben op
het vlak van de ontwikkeling van de gemeenschap of doelgroep in het globale zuiden.
III.Inhoud van de stage/vrijwilligerswerk:
Wees ook hier duidelijk en bondig. Beperk de uitleg tot 1 A4.
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s – Substainable Development Goals): een reeks
doelstellingen voor toekomstige internationale ontwikkeling. Deze doelstellingen zijn opgesteld door
de Verenigde Naties en worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame
ontwikkeling. Ze vervangen de Milleniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen en zullen van
2015 tot 2030 van kracht zijn. Er zijn 17 doelstellingen en 169 specifieke doelen. Ga een kijkje nemen
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op https://www.sdgs.be/nl/sdgs voor meer informatie over de SDG’s en bekijk op welke SDG’s jouw
project een invloed heeft. Leg dit uit bij puntje III.D. Op welke SDG’s zet je stage/vrijwilligerswerk in?

IV.Budgetbegroting van het project:
Het College voor Burgemeester en Schepenen kent aan de aanvrager een subsidie toe van minimum
€150 afhankelijk van de inhoud, motivatie en eventuele andere subsidiebronnen van het project.
V.Draagvlak in de gemeente Schoten
De aanvrager van de subsidie heeft een actieve werking ter verbreding van het draagvlak voor
internationale solidariteit in de gemeente Schoten en organiseert activiteiten gericht naar het brede
publiek, waarbij zij/hij het project onder de aandacht brengt. Dit wordt aangetoond in het verplicht
in te dienen evaluatieverslag. Deze activiteiten met het oog op ervaringsuitwisseling kunnen het
volgende omvatten: een blog bijhouden en promoten, presentatie geven op scholen, spreken of
deelnemen aan een activiteit georganiseerd door de gemeente Schoten,…
VI.Bijlage:
-

Bewijs van domicilie
Bewijs inschrijving erkende onderwijsinstelling
Indien stage: stagecontract

VII.Ontvankelijkheidscriteria:
- De aangevraagde subsidie heeft te maken met studenten die op stage gaan of
onbezoldigd vrijwilligerswerk gaan doen in het globale Zuiden. Dit wil zeggen, zij gaan
naar (een) land(en) die opgenomen zijn in de lijst van het Comité voor
Ontwikkelingssamenwerking (Development Assistance Committee – DAC) van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), met uitzondering
van de Europese landen die op deze lijst voorkomen.
- De stage of het vrijwilligerswerk dient gekoppeld te zijn aan een
ontwikkelingssamenwerkingsproject van een erkende organisatie;
- De subsidie dient binnen de tijd zoals beschreven in de aanvraagprocedure digitaal
worden aangevraagd via de website van de gemeente Schoten met het officiële
gestandaardiseerde aanvraagformulier inclusief alle gevraagde bijlages (dit formulier is
beschikbaar op de website van de gemeente Schoten of het gemeentehuis);
- Het aanvraagformulier is volledig en correct ingevuld;
- De aanvrager heeft in het verleden nog geen subsidie ontvangen voor een stage of
vrijwilligerswerk in het globale zuiden vanuit de gemeente schoten;
- De reis naar het globale zuiden is voorzien in ofwel het jaar van de subsidieaanvraag
ofwel in het volgende jaar;
- Het domicilie-adres van de aanvrager bevindt zich op het grondgebied van de gemeente
Schoten;
- De aanvrager is student en tussen de 18 en 26jaar tijdens het uitvoeringsjaar;
- De stage of het vrijwilligerswerk duren minimaal 3 en maximaal 52 weken;
- De stage of het vrijwilligerswerk is een individueel initiatief;

-

De aanvrager en de NGO waar het vrijwilligerswerk of de stage plaatsvindt, onderschrijft
de universele verklaring voor de rechten van de mens, zoals beschreven en aangenomen
door de Verenigde Naties op 10 december 1948.

