Aanvraagformulier 2016

Ondersteuning van bewonersinitiatieven met een
permanent karakter – bestaande initiatieven

Depsa - W&DZ/ 02/ 2010-01/ 01
ontvangstdatum:
(In te vullen door de verantwoordelijke afdeling)

Departement Samenleving
Dienst Wijk- en dorpszaken
Kelly De Weerdt
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
T 015 29 83 55
E wijk-endorpszaken@mechelen.be
W www.mechelen.be

Hoe kan je een ondersteuningstoelage aanvragen?
Bewonersinitiatieven dienen jaarlijks een jaarverslag in. Het jaarverslag omvat 2 delen.
Het eerste deel is een beschrijving van de activiteiten van het voorbije jaar en een financiële
afrekening m.b.t. de stadstoelage van het vorige jaar.
Het tweede deel is een overzicht van de activiteiten die gepland zijn in het volgende werkjaar.
Alle verantwoordingsstukken dienen voor een periode van vijf jaar ter inzage en controle vanuit de stad bijgehouden te worden.
Bezorg dit formulier ten laatste op 31 januari 2016 aan de afdeling wijk- en dorpszaken per
mail. Of stuur de aanvraag, naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. wijk- en
dorpszaken, Grote Markt 21 te 2800 Mechelen.
Welke regelgeving is van toepassing op dit formulier?
Het reglement ‘ondersteuning bewonersinitiatieven’ is beschikbaar op de website
(www.mechelen.be) of bij de dienst wijk- en dorpzaken.

Administratieve gegevens
1

Vul de gegevens van het bewonersinitiatief in

benaming
straat

nr/bus

postnummer

gemeente

website
rekeningnummer
rijksregisternummer begunstigde
van de rekening

BE

op naam van

2

Vul de gegevens van contactpersoon 1 in

voornaam

naam

functie
straat

nr/bus

postnummer

gemeente

telefoon

e-mail

handtekening

3

Vul de gegevens van contactpersoon 2 in

voornaam

naam

functie
straat

nr/bus

postnummer

gemeente

telefoon

e-mail

De dienst wijk- en dorpszaken dient onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden van elke
wijziging in contactpersonen of erkenningvoorwaarden.

Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.
2/4

1. Overzicht activiteiten jaar 2015 + financiële afrekening van € 500 m.b.t. het jaar 2015
Gelieve een overzicht te geven van de activiteiten die het bewonersinitiatief het afgelopen jaar heeft georganiseerd met telkens de vermelding
van het doel van de activiteit (participatie en inspraak/ontmoeting/ openbaar domein/ …), het aantal bereikte bewoners per activiteit en de
gemaakte kosten.. Activiteiten dient men in ruime zin te interpreteren. Het gaat niet enkel om het organiseren van feesten, maar bijvoorbeeld
ook het uitgeven van een buurtkrant of de organisatie van een infovergadering.

Datum

bijvoorbeeld
05-04-2015

Activiteit

Paasbrunch

Doel van de activiteit
(algemeen/participatie
en inspraak/ ontmoeting/openbaar domein)

Ontmoeting

Aantal
bereikte
bewoners

Kosten
- Affiches:
- Huur zaal:
- Eten en drinken:

50€
20€
100€

50

2. Geplande activiteiten jaar 2016

Datum

bijvoorbeeld
27-03-2015

Activiteit

Paasbrunch

Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.

Doel van de activiteit
(algemeen/participatie
en inspraak/ ontmoeting/openbaar domein)

Ontmoeting

Aantal
bereikte
bewoners

Kostenraming
- Affiches:
- Huur zaal:
- Eten en drinken:
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50€
20€
100€

50

