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Aanvraagformulier 
Erkende milieu- en natuurverenigingen  
 
 
 
 

Jaarlijkse verlenging van de erkenning en 
subsidie  

 
De aanvraag dient uiterlijk op 15 november - volledig en aangevuld met de vereiste bijlagen - toe te 

komen bij het gemeentebestuur van Schilde, Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde, 03 380 16 44, 

milieu@schilde.be. 

1. Contactgegevens 

 

Vereniging 

 

Naam: …………………………………………………………………………………….…………………. 

 

Adres: …………………………………………………………………………………….…………………. 

 

E-mail: …………………………………………………………………………………….……………….. 

 

Website: …………………………………………………………………………………….……………. 

 

Voorzitter 

 

Naam: …………………………………………………………………………………….…………………. 

 

Adres: …………………………………………………………………………………….…………………. 

 

E-mail: …………………………………………………………………………………….…………………. 

 

Website: …………………………………………………………………………………….……………… 

 

Secretaris 

 

Naam: …………………………………………………………………………………….…………………. 

 

Adres: …………………………………………………………………………………….………………….. 

 

E-mail: …………………………………………………………………………………….…………………. 

 

Website: …………………………………………………………………………………….……………… 

mailto:info@schilde.be
mailto:milieu@schilde.be


 

Gemeentebestuur Schilde   Brasschaatsebaan 30   B-2970 Schilde 
T 03 380 16 00  F 03 384 28 03  info@schilde.be  www.schilde.be 

 

2. Doelstellingen 

 

Wat is de belangrijkste betrachting van de vereniging? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

Wie tracht de vereniging te bereiken? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

Welke activiteiten acht de vereniging noodzakelijk om de doelstellingen te verwezenlijken? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

Welke voorstellen heeft de vereniging naar het gemeentebestuur toe inzake samenwerking en het 

bereiken van vooropgestelde doelstellingen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

3. Jaarlijks toe te voegen bijlagen: 

 

Bijlage 1: Overzicht van activiteiten van het afgelopen jaar waaruit blijkt dat aan de doelstellingen 

werd voldaan.   

Bijlage 2: Ledenoverzicht van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. 
Bijlage 3: bewijs van verzekering van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.  

 

 

4. In geval van wijziging t.o.v. vorig jaar, toe te voegen “nieuwe“ bijlage: 

 

❑ Statuut 

❑Organogram van bestuur  

❑Stukken die deel uitmaakten van de aanvraag (contactgegevens bestuursleden, aanpassing 

lidgeld, huishoudelijk regelement…) 

 

Of: 

 

❑ De aanvrager verklaart dat er sinds de erkenning geen wijzigingen doorgevoerd zijn aan de in 

punt 4 vermelde documenten/gegevens. 
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5. Bevestiging aanvraag tot subsidiëring 

 

De vereniging geeft hierbij toestemming aan de gemeente Schilde om bovenstaande gegevens op 

te nemen in alle publicaties uitgaande van de gemeente. 

 
Ondertekenden verklaren dat de subsidies voor werkingsjaar 20.. – 20..   gestort mag worden op 

het rekeningnummer …………………………………………    op naam van ……………………………………….. 

Datum …./…./….. 

 

Handtekening, 

 

Secretaris         Voorzitter 
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