Aan het College van Burgemeester en Schepenen

T.a.v. Milieudienst
Tussenmuren 17
9700
Oudenaarde
AANVRAAG VOOR WERKINGSSUBSIDIE
KLIMAATVERENIGING

ERKENDE

NAAM vereniging : …………………………………………………………………………………………………..
ADRES zetel of secretariaat : ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
REKENINGNUMMER : BE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CONTACTPERSOON SUBSIDIEDOSSIER (ontvangt alle briefwisseling) :
Naam : ………………………………………………………………………………………………………………...
Adres : ………………………………………………………………………………………………………………...
Tel / gsm : …………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………..
Functie : ………………………………………………………………………………………………………………
In de onderstaande tabel kan u de activiteiten aanduiden die uw vereniging het voorbije werkjaar
organiseerde en die in aanmerking komen voor subsidiëring. Elke activiteit dient gestaafd te worden aan
de hand van duidelijk genummerde bijlagen (affiche, uitnodiging, verslag, …). In de eerste kolom noteert
u het nummer van de overeenkomstige bijlage. In de tweede kolom vult u het aantal keren in dat u
dergelijke activiteit hebt georganiseerd.
nr.
bijlage(n)

aantal

omschrijving activiteit
Activiteit, (bedrijfs)bezoek, evenement … met minimum 10 personen
- voor leden
- voor breed publiek
Infoavond, lezing, discussie of gelijkaardige educatieve activiteit, voor
breed publiek
Vormingslessen of workshop, per dag of avond
Deelname aan manifestatie met minimum 10 personen (vreedzaam,
politiek onafhankelijk)
Aanwezigheid met infostand op evenement, markt, …
Actieve deelname aan de Klimaatdag, in overleg met de Milieudienst
Werking op regelmatige basis (minimaal 25/jaar) bv. voedselteam
Uitgave van folder, (e-)nieuwsbrief (min. 2/j) of beheer website

punten
5
10
5
7
5
5
15
10
5

Hierbij verklaart ………………………………………………………………….. dat bovenvermelde
gegevens waarheidsgetrouw zijn.
DATUM :

HANDTEKENING :

BIJ TE VOEGEN : de genummerde bijlagen als staving van de activiteiten
!! DE AANVRAAG DIENT TEN LAATSTE OP 1 OKTOBER INGEDIEND TE ZIJN!!

Vak voor de milieudienst
Datum ontvangst : …………………………………………………………………………………………………...
Erkende vereniging : JA / NEE
Advies milieudienst :
aantal toe te kennen punten

waarde 1 punt

totaal werkingssubidie

Datum College van Burgemeester en Schepenen : ……………………………………………………………..
Besluit College : OK / NIET OK
Datum verzending besluit aan vereniging : ……………………………………………………………………….

