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Aanvraagformulier: Infrastructuursubsidies

Algemene informatie
Wie komt in aanmerking voor een subsidie?
De subsidie voor renovatie of nieuwbouw kan aangevraagd worden door alle erkende Hulshoutse jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen en de overkoepelende vzw’s dewelke
instaan voor het onderhoud van de lokalen van deze erkende verenigingen, zolang deze erkenning een feit is.
Welke regelgeving is van toepassing op dit formulier?
Voor dit formulier geldt het reglement voor de infrastructuursubsidies. Dit is beschikbaar op
de website www.hulshout.be.
Wanneer dien je het formulier in?
De aanvraag moet ingediend worden voor 15 oktober, voor projecten in het jaar nadien.
Opgelet: voor 2014/2015 zijn er overgangsmaatregelen voorzien. Deze staan vermeld in
het reglement.

Persoonlijke gegevens
1

Vul hier de gegevens van de aanvrager en de contactpersoon in.
Vereniging
Contactpersoon
Naam
Functie
Straat + Nr
Gemeente
Telefoon/GSM
E-mail

2

Vul hier het rekeningnummer en gegevens van de rekeninghouder in

Rekeningnummer

B E

BIC code

Gegevens van de rekeninghouder.
(Enkel in te vullen als de aanvrager niet dezelfde persoon is als de rekeninghouder.)
voornaam
naam
straat

nr/bus

postnummer

gemeente

Omschrijving van de werken
Algemene omschrijving
3. Kruis aan voor welk type verbouwing je het dossier indient
een kleine renovatie
brandveiligheid
elektriciteit
verwarming
schrijnwerk
toegankelijkheid
sanitair
inrichting
speelomgeving

een grote renovatie
dakwerken
aanbouw
structurele wijziging
nieuwbouw
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Bijkomende gegevens
4. Geef de concrete beschrijving van de werken
Voeg bij plaatsgebrek een bijkomende pagina toe.

5. Geef hier een gedetailleerde raming van de kosten met de bijhorende offertes
voor de uitvoering en organisatie van het project.
Omschrijving

Geraamde
kosten
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
totaal

euro

Bij te voegen bewijsstukken
•

Geplande startdatum en termijn van de werken

•

Financiële kostenraming van de werken (vraag 5), gestaafd met offertes (, en
een toelichting bij de 30% eigen aandeel

•

Een beheersplan op korte en middellange termijn (vanaf subsidie-aanvraag van
meer dan 25000 euro).

•

Attest brandverzekering en objectieve aansprakelijkheid (niet voor nieuwbouw)

•

Jaarrekening van de vereniging of overzicht van de huidige kassituatie en jaarlijkse inkomsten en uitgaven (vanaf subsidie-aanvraag van meer dan 25000 euro).

•
•

Gegevens andere aanvragers, indien meerdere gebruikers van het gebouw
Garantiebewijs van de eigenaar betreffende doel van het gebouw voor min 15
jaar

•

Garantiebewijs van de aanvrager betreffende exploitatie op lange termijn

De ondertekening
dag

maand

jaar

Handtekening,
de aanvrager,

Nuttige informatie
Waar bezorg je het formulier terug?
Verstuur de aanvraag naar de Sport-, Jeugd, of Cultuurdienst.
Wat gebeurt er verder met dit formulier?
De vrijetijdsdiensten kijken de aanvraag na. Er wordt een bezoek aan jullie lokaal gebracht.
Mogelijk worden er bijkomende voorwaarden aan de realisatie van het project gesteld. Die
worden dan opgenomen in het formulier toewijzing infrastructuursubsidies. Na de controle
wordt de aanvraag voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepen. De aanvrager ontvangt het resultaat per brief.
Hulp nodig bij het invullen van dit formulier of vragen over het reglement?
Je kan hiervoor contact opnemen met cultuur-, jeugd- of sportdienst
cultuur@hulshout.be, jeugd@hulshout.be of sport@hulshout.be
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