Gemeente KORTENAKEN

STEEDS INVULLEN EN TERUGSTUREN AUB !

Jeugddienst

AANVRAAGFORMULIER gemeentelijke toelage jeugdwerk
“Toelage voor Jeugdwerkinfrastructuur & Spelmateriaal”
ALGEMENE SUBSIDIËRINGSVOORWAARDEN:
-

-

-

De aanvrager is een erkend jeugdwerkinitiatief.
De lokalen moeten hoofdzakelijk gebruikt worden voor de ontplooiing van de werking en de
activiteiten van de aanvrager en liggen op het grondgebied van de gemeente Kortenaken.
De aanvrager moet ofwel eigenaar zijn van de lokalen, ofwel moet er een schriftelijke
overeenkomst zijn tussen de vereniging en de eigenaar.
Alle kosten aan infrastructuur (verbouwing, aanpassing, verfraaiing, beveiliging, onderhoud,
huur en energie) komen in aanmerking voor toelage. De kosten hebben betrekking op één
werkjaar. Dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
Alle kosten bij de aankoop van duurzaam, kwalitatief en vernieuwend spelmateriaal komen in
aanmerking voor toelage. Ook het huren van bijzonder spelmateriaal komt in aanmerking.
De kosten die de aanvrager wenst te laten betoelagen dienen gestaafd te worden door
facturen met de vermelding “voldaan” en gehandtekend door de uitvoerder of
leverancier.
De aanvrager aanvaardt op elk moment controles van de aangestelde afgevaardigde van het
gemeentebestuur.

PROCEDURE: Aanvragen dienen gericht te worden aan het College van burgemeester en
schepenen, p/a Jeugddienst, Dorpsplein 35 – 3470 Kortenaken, voor 1 oktober van het refertejaar.
Het gemeentebestuur beslist, na advies van de jeugdraad, maximaal 2 maanden na de aanvraag.
TOELAGE: De toelage bedraagt max. 75 % van de gedane kosten. Het beschikbare krediet wordt
evenredig verdeeld onder het aantal aanvragers. Eventuele overschotten zullen een tweede maal
verdeeld worden onder het resterende aantal aanvragers, die nog subsidieerbare onkosten bewezen
hebben. Indien de totaalsom van de berekeningen het krediet overschrijdt, wordt de toelage
proportioneel verminderd.

IDENTIFICATIE LOKALEN
-

Adres van de lokalen waarvoor men subsidie aanvraagt:

-

Aard van het gebruik van de lokalen:
 Zelf eigenaar
 Schriftelijke overeenkomst met eigenaar
 Erfpacht  Huur
Naam + adres + telefoon van de eigenaar:

Kopij van de schriftelijke overeenkomst toevoegen in bijlage.
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OMSCHRIJVING VAN DE SUBSIDIEERBARE KOSTEN
Datum

Omschrijving van de werken,
energiekosten en/ of van het aangekochte
spelmateriaal

Kostprijs *

* De kosten dienen gestaafd te worden aan de hand van facturen of rekening met
vermelding “voldaan” en gehandtekend door de uitvoerder of de leverancier.
Overzicht hiervan toevoegen in bijlage.

