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STEDELIJKE JEUGDDIENST
Jeugdcentrum Jotie
Hofstraat 14
9700 OUDENAARDE
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www.jotie.be

ERKENNINGSAANVRAAG

Jeugdwerkinitiatief
Werkjaar: 1 september 2018 – 31 augustus 2019

1 Algemene info
Vereniging
Naam:
Rekeningnummer:

BE.. . . . . . . . . . . . .

Ingevuld door1:
Naam:
Functie:
Adres:
GSM.:
E-mail:
Handtekening:

Werkvorm








1

1

Jeugdbeweging
Jongerenbeweging
Animatorenwerking
Jeugdhuis
Cultuureducatieve vereniging
Politieke jongerenorganisatie
Doelgroepwerking

Ondergetekende verklaart dat alle gegevens hierboven vermeld waar en echt zijn.

2 Voorwaarden
We verklaren hierbij dat onze organisatie:
1) effect wil creëren voor kinderen & jongeren:
MOTIVATIE:

2) streeft naar inhoudelijke sturing door jongeren en op zelfstandige wijze de financiën
beheert en het eigen beleid bepaald:
MOTIVATIE:

3) de ontwikkeling en het verhoogd welbevinden beoogt van jongeren, doordat ze kansen
krijgen:
MOTIVATIE:

4) buiten een familiale of formele leeromgeving staat en niet gericht zijn op commerciële
doeleinden:
MOTIVATIE:

2

5) niet noodzakelijk registreerbare resultaten kan aantonen, maar goed werk levert op
procesgerichte factoren.
MOTIVATIE:

3 Jaarverslag 2018-2019
Activiteiten2
Totaal aantal activiteiten:

…

Volgende bijlage moet worden toegevoegd: “Jaarkalender”!

Lidmaatschap
Totaal aantal leden3:

…

Volgende bijlage moet toegevoegd worden: “Lijst 1: ledenbestand”

4 Overzicht bijlagen




Lijst 1: ledenbestand
Jaarkalender

Activiteiten: Zijn gericht naar de leden. Activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen, die op dezelfde dag
doorgaan, worden niet afzonderlijk meegeteld. Bij cultuureducatieve verenigingen worden repetities
gelijkgesteld met activiteiten. Bij jeugdhuizen vallen instuifmomenten niet onder activiteiten. Staving d.m.v.
jaarkalender.
3
Lid: Elk kind of jongere, dat in het betreffende werkjaar tussen de 3 en 30 jaar is of wordt, en een bewijs van
lidmaatschap kan voorleggen. Staving d.m.v. officiële ledenlijsten of verzekeringsbewijs.
2

3

Dossier indienen VOOR 1 OKTOBER 2019 op de stedelijke
jeugddienst.
Dossiers die te laat zijn, zullen NIET meer behandeld worden!
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BIJLAGE

LIJST 1: LEDENBESTAND4
Te kopiëren naar believen

Nr.

Naam

Gemeente

Geboortedatum

Indien de vereiste gegevens vermeld staan op de officiële ledenlijsten, volstaat het deze toe te voegen. Indien
niet moet bovenstaande lijst ingevuld worden en gestaafd worden door een formeel bewijsstuk van de nationale
koepel of verzekeringsmaatschappij dat het lidmaatschap van x-aantal leden (tussen 3 en 30 jaar) bevestigt.
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