JEUGDDIENST

SUBSIDIE JEUGDWERKINFRASTRUCTUUR
AANVRAAGFORMULIER
GEGEVENS VERENIGING:
Naam van de vereniging :

Naam en adres
verantwoordelijke:
Rekeningnummer
vereniging:

Naam en adres titularis
rekening:

GEGEVENS JEUGDWERKINFRASTRUCTUUR:
Eigenaar:

Adres van het lokaal:

BIJLAGEN:






Kopie van de kostenramingen
Kopie brandverzekering
Afschrift van huur- of erfpachtovereenkomst
Kopie van de verkoopovereenkomst
Bouw- of verbouwtoelating
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WERKEN & KOSTEN:
Omschrijving werken:

WERKEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Totaal

KOSTEN

Uitgaven

Om voor een toelage in aanmerking te komen moet een aanvraag ingediend worden bij de jeugddienst
uiterlijk op 31 januari. De Jeugdraad heeft voor de toewijzing een bindend advies.
Bij deze aanvraag worden volgende documenten gevoegd:
- Een omschrijving van de werken.
- Ofwel een raming van de kostprijs van de herstellings-, veranderings-, sanerings- en
omgevingswerken. Ofwel het bestek en de documenten vereist voor de bouwaanvraag. Ofwel, in geval
van aankoop, een kopie van de aankoopakte met vermelding van de registratie en de overschrijving
op het hypotheekkantoor. In geval de constructie een bouwtoelating vereist, dient deze medegedeeld
te worden.
- Een bewijs waaruit blijkt dat het bouwperceel of het lokaal eigendom is van de jeugdvereniging; Of
een bewijs dat de jeugdvereniging het bouwperceel in erfpacht of een overeenkomst met recht van
opstal afgesloten heeft met een openbare dienst en waarvan de duur nog minstens 10 jaar loopt op
datum van de subsidieaanvraag; Of een bewijs dat de jeugdvereniging het bouwperceel in erfpacht of
een overeenkomst met recht van opstal afgesloten heeft met een privé-persoon en waarvan de duur
nog minstens 15 jaar loopt op datum van de subsidieaanvraag.
Bij huur van het lokaal een bewijs dat de huurovereenkomst, afgesloten met een openbare dienst, nog
minstens voor 10 jaar loopt op datum van de subsidieaanvraag;
Er moet door de jeugdvereniging, als eigenaar of huurder, een brandverzekering afgesloten worden.
De jeugdvereniging ontvangt een verslagformulier waarop zij de werken en kosten moet opgeven. Dit
verslagformulier moet samen met de betalingsbewijzen ingediend worden tegen de gestelde datum.
De lokalensubsidies zijn integraal terug te betalen indien 2 jaar na de toekenning ervan geen
bewijsstukken kunnen voorgelegd worden om aan te tonen dat de uitgekeerde bedragen gebruikt werden
voor de uitvoering van de aangevraagde werken
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Dit formulier is opgemaakt op: ____ / _____ / ________
Ondergetekende,
vertegenwoordiger van

________________________________________________
________________________________________________

Verklaart dat de subsidies jeugdwerkinfrastructuur ten bedrage van € ____________ gebruikt
zullen worden zoals beschreven werd op de aanvraag tot subsidiëring en volgens gegevens op
dit aanvraagformulier.

Handtekening
groepsverantwoordelijke:
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