
 
 

 
 
 

Financieel verslag jeugdwerk 
 

 

Algemene informatie 

Welke regelgeving is van toepassing op dit formulier? 

Voor dit formulier geldt het reglement voor de werkingstoelagen op de verschillende jeugd-
werkvormen. Dit is beschikbaar op de website www.mechelen.be/jeugd.  

Wanneer dien je het formulier in? 

Dit formulier is een bijlage bij het werkingsverslag en dient dus gelijktijdig ingevuld te wor-

den.  

Persoonlijke gegevens 

1 Vul hier je persoonlijke gegevens in. 

vzw/werking       

voornaam        

naam        

functie       

straat       nr/bus       

postnummer       gemeente       

telefoon        

e-mail        

 

2 Wat is de hoedanigheid van de indiener? 

 Leid(st)er  Beheerder  Volwassen begeleider  
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ontvangstdatum: 
(In te vullen door Jeugddienst) 
 

Directie Vrije Tijd 

Dienst Jeugd 
Herman Beyens 
postadres: Grote Markt 21, 2800 Mechelen 

bezoekadres: Hanswijkstraat 30-32, 2800 Mechelen 
tel. 015 29 77 61 
e-mail: herman.beyens@mechelen.be 
website: www.mechelen.be/jeugd 
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Financieel jaarverslag 

Uitgaven 

 
Omschrijving  Uitgaven  

 
Administratieve kosten en infrastructuurkosten 

   

Telefoon        euro 

Briefport en verzendingskosten        euro 

Niet-duurzame kantoorbenodigdheden bvb. papier, pennen, enve-
loppen,… 

       euro 

Huur        euro 

Onderhoud en schoonmaak        euro 

Verlichting en verwarming        euro 

Drukwerken en tijdschriften         euro 

Reizen en verplaatsingen van medewerkers        euro 

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid        euro 

Medische kosten        euro 

Brandverzekering        euro 

Andere verzekeringen        euro 

Personeelskosten    

Honoraria        euro 

Afschrijvingen     

Afschrijven van het boekjaar        euro 

Verbruiksgoederen en werkingsmateriaal    

Aankopen literatuur, documentatie, partituren        euro 

Aankopen consumptiegoederen (drank, voedsel)         euro 

Aankopen werkingsmateriaal en –materieel (niet duurzaam)        euro 

Andere niet-duurzame aankopen (specifiëren)        euro 

Andere verenigingskosten    

Inrichting (bv. Kleine verbouwingen, verfraaiingen)        euro 

Belastingen en taksen        euro 

Kadervorming: honoraria en kosten        euro 

Andere verenigingskosten (specifiëren)        euro 

Financiële kosten    

Interesten op leningen        euro 

Andere financiële kosten (bankverrichtingen)        euro 

Uitzonderlijke kosten    

Eénmalige initiatieven (bal, etentje, manifestatie)        euro 

Eéndagsuitstappen        euro 

Kampen of weekends        euro 

Andere uitzonderlijke kosten        euro 

Lidmaatschappen        euro 

Totaal        euro 
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Inkomsten 

 
Omschrijving  Kosten  

Verkoop consumptiegoederen        euro 

Andere verkopen (specifiëren)        euro 

Opbrengst drukwerk en tijdschriften        euro 

Inkomsten lidgelden        euro 

Toelagen stad Mechelen        euro 

Andere toelagen (specifiëren)        euro 

Giften        euro 

Inkomsten         euro 

Inkomsten ééndagsuitstappen        euro 

Andere uitzonderlijke inkomsten (specifiëren)        euro 

Totaal        euro 

 
 

 

De ondertekening 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

handtekening   

 

Nuttige informatie 

Waar bezorg je het formulier terug? 

Verstuur de toelageaanvraag online naar de dienst Jeugd, samen met het werkingsverslag. 

Wat gebeurt er verder met dit formulier? 

De Jeugddienst kijkt het werkingsverslag en dit financieel verslag na. Op basis van het vol-
ledige verslag zullen de resterende middelen uitgekeerd worden.  

Hulp nodig bij het invullen van dit formulier of vragen over het reglement? 

Je kan hiervoor contact opnemen met Carine Van Horenbeeck: 
carine.vanhorenbeeck@mechelen.be of 015 29 78 95. 
 

 

dag     maand     jaar         

mailto:carine.vanhorenbeeck@mechelen.be

