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KANDIDAATSTELLING 
1. INLICHTINGENFICHE VAN DE KANDIDAAT 

KIES IN WELKE HOEDANIGHEID U DIE KANDIDATUURFICHE NEERLEGT: 
(Kruis het passende vakje aan en vul de gevraagde inlichtingen in) 

o Ik leg deze kandidaatstelling neer als individuele fysieke persoon: 

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

Voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Geboortedatum: ………. / ………. / ………. 

Bankrekeningnummer: IBAN…………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

GSM: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

OF 

o Ik leg deze kandidaatstelling neer als vereniging: 
Naam van de vereniging: ………………………………………………………………………………………………….. 

Maatschappelijke zetel: ……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Juridisch statuut van de vereniging: feitelijke vereniging/vereniging zonder winstoogmerk 

Doel van de vereniging: ……………………………………………………………………………………………………. 

Oprichtingsdatum van de vereniging: ………………………………………………………………………………. 

Bankrekeningnummer van de vereniging: IBAN………………………………………………………………… 

Ontvangt de vereniging structurele of punctuele toelagen? JA / NEEN 

Preciseer de oorsprong en het bedrag van de toelagen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Projectdrager bij de vereniging: 

Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………… 

Functie bij de vereniging: …………………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum: ………. / ………. / ………. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

GSM: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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OF 

o Ik leg deze kandidaatstelling neer als schoolinstelling of academie: 
Naam van de school of academie: ……………………………………………………………………………………. 

Maatschappelijke zetel: ……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bankrekeningnummer van de school of academie: IBAN………………………………………………….. 

Projectdrager bij de school of academie: 

Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………… 

Functie bij school of academie: ………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum: ………. / ………. / ………. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

GSM: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. VOORSTELLING VAN HET PROJECT 
 
Titel van het project: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Projectomschrijving: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relatie met de thematiek van dit jaar: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tot wat draagt uw project bij tot de verbetering van de goede samenleving in Sint-Agatha-
Berchem? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorziene activiteiten in het kader van het project: 
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Voorziene realisatiedatum van het project: ………. / ………. / ………. 
 
Realisatiekalender van het project: 

Fase Datum 

  

  

  

  

  

Realisatieplaats van het project:  ……………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………… 

Eventuele verduidelijking van de organisatie van het project buiten het gemeentelijk 
grondgebied: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Doelgroep: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Verwacht aantal deelnemers: ….……………………………………………………………………………………………. 

Aantal vrijwilligers die bij dit project betrokken zijn: ……………………………………………………………… 

Rekent u op het aangaan van een verbintenis tot partnerschap om dit project tot een goed 
einde te brengen? JA / NEEN 

Met welke organisatie? ………………………………………………………………………………………………………… 

Beschrijf de rol van elke partner:  
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Gevraagde financiële bijdrage (max. 1.250,00€): 

 EURO 

 
Voorgesteld financieel plan van het project:  

Beschrijving van de uitgave Geraamd bedrag 

 €       

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

TOTAAL : € 

 
Hebt u voor dit project de financiële steun van een andere subsidiërende 
overheid/organisatie/bedrijf gevraagd? JA / NEEN 

Oorsprong: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bedrag: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Ondergetekende, door neerlegging van deze kandidatuur, 
(kruis het passende vakje aan) 

 aanvaardt zonder voorbehoud de voorwaarden van het reglement tot projectoproep; 

 verklaart dat de elementen, hernomen in onderhavige kandidatuurstelling, juist en 
oprecht zijn weergegeven en dat deze het voorwerp kunnen uitmaken van een 
controle; 

 verbindt er zich toe om alle reglementaire bepalingen te treffen en de nodige 
verzekeringen af te sluiten voor de realisatie van het voorgestelde project; 

 verklaart dat volgende documenten bij onderhavige kandidatuurstelling werden 
gevoegd: 

 Individuele fysieke persoon : Recto-verso kopie van de identiteitskaart van de 
projectdrager 

 Vereniging : Recto-verso kopie van de identiteitskaart van de projectdrager + statuten 
of huishoudelijk reglement van de vereniging + bewijs van de link tussen de drager 
van het project en de vereniging dewelke hij of zij vertegenwoordigt + akkoord van de 
voorzitter van de vereniging aangaande het voorgestelde project 

 Schoolinstelling of academie : Recto-verso kopie van de identiteitskaart van de 
projectdrager + bewijs van de link tussen de drager van het project en de 
schoolinstelling dewelke hij of zij vertegenwoordigt + akkoord van de Directeur van de 
schoolinstelling of academie aangaande het voorgestelde project 

 
Datum en handtekening van de projectdrager: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naar de Gemeente Sint-Agatha-Berchem terug te sturen ten laatste op 15.02.2017: 
Via brief:  Koning Albertlaan 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem 
Via e-mail: info@1082berchem.irisnet.be 

De onvolledige dossiers of ingediend na de afsluitingsdatum 
zullen onontvankelijk worden beschouwd. 

 

mailto:info@1082berchem.irisnet.be

