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KOSTEN DIE WORDEN GESUBSIDIEERD 

   - Terugbetaling van het verbruik voor energie- en waterverbruik 

 De rechthebbenden jeugdvereniging legt haar factuur voor energie- en waterverbruik van het voorbije werkjaar voor. Enkel 

 facturen op naar van de jeugdvereniging komen in aanmerking. Enkel kosten voor de werkingsmomenten van de vereniging 

 worden gesubsidieerd. De kosten worden voor maximum 70% terugbetaald.  

   -Terugbetaling van kleine onderhoudswerken  

    De rechthebbenden jeugdvereniging legt haar facturen voor de gedane onderhoudswerken van het voorbije werkjaar voor. In alle 

 gevallen beslist het college van burgemeester en schepenen, op advies van de dienst gezin en welzijn of een herstelling 

 ontvankelijk is. 

 Komen in aanmerking voor terugbetaling:  

 - Kleine onderhoudswerken en herstellingen aan de infrastructuur ( schilderen, schoorsteen vegen, brandblussers installeren, 

  noodverlichting herstellen, verwarmingsinstallatie nakijken en herstellen, werken aan de sanitaire installatie, deurklinken  

  vervangen, een raam herstellen, ...). Deze lijst is niet limitatief. Deze werken moeten worden bewezen door facturen op naam 

  van de jeugdvereniging. 

 - Enkele onderhoudswerken aan een gebouw die nuttig zijn voor de werking van de vereniging komen in aanmerking voor  

  subsidiëring.   

 - Iedere vereniging mag slechts éénmaal dezelfde kosten inbrengen 

 - Huurgelden worden niet terugbetaald 

 

GEGEVENS VERENIGING 

Naam van de vereniging: __________________________________ 

Adres: __________________________________ 

 __________________________________ 

Rekeningnummer: IBAN ____ /____________________/_______  

 

Heeft de vereniging permanent een lokaal ter beschikking? 

 ja 

 neen 
 

Zo ja, dat lokaal is:  

 eigendom van  _____________________ (naam eigenaar) 

 eigendom van de vereniging 
 

Moet de vereniging huur betalen aan de eigenaar? 

 ja 

 neen 
 

Heeft de vereniging een schriftelijke huurovereenkomst met de eigenaar? 

 ja 

 neen 
 

Heeft de vereniging een schriftelijke gebruiksovereenkomst met de eigenaar? 

 ja 

 neen 
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VERANTWOORDELIJKEN 

Verantwoordelijke 1: Naam: __________________________________ Functie: _____________________ 

 Adres: __________________________________ 

  __________________________________ 

 Telefoon: __________________________________ 
 

Verantwoordelijke 2: Naam: __________________________________ Functie: _____________________ 

 Adres: __________________________________ 

  __________________________________ 

 Telefoon: __________________________________ 
 

WATER EN ENERGIE 
 

De waterkosten voor het lokaal dit werkjaar: ____________ euro 

De energiekosten voor het lokaal dit werkjaar: ____________ euro 
 

 OVERZICHT VAN DE UITGEVOERDE ONDERHOUDSWERKEN 
 

ONDERHOUD/HERSTELLING 
 

Omschrijving en  Uitgevoerd door Datum  Betaald 

reden van het werk   uitvoering  bedrag 

___________________________ 

___________________________ ______________________ ___/___/___ ________ euro 

___________________________ 

___________________________ ______________________ ___/___/___ ________ euro 

___________________________ 

___________________________ ______________________ ___/___/___ ________ euro 

___________________________ 

___________________________ ______________________ ___/___/___ ________ euro 

___________________________ 

___________________________ ______________________ ___/___/___ ________ euro 

___________________________ 

___________________________ ______________________ ___/___/___ ________ euro 

___________________________ 

___________________________ ______________________ ___/___/___ ________ euro 

___________________________ 

___________________________ ______________________ ___/___/___ ________ euro 

___________________________ 

___________________________ ______________________ ___/___/___ ________ euro 

___________________________ 

___________________________ ______________________ ___/___/___ ________ euro 

___________________________ 

___________________________ ______________________ ___/___/___ ________ euro 
 

TOTAAL UITGAVEN ONDERHOUDSWERKEN  ___________ euro 
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VERKLARING 

Dit formulier werd ingevuld door: 

Naam: __________________________________   Functie: _____________________ 

Adres: __________________________________ 

 __________________________________ 

Telefoon: __________________________________ 

E-mail: __________________________________ 
 

Als bevestiging van de echtheid en de volledigheid van de door onze vereniging opgegeven subsidiegegevens; 
 

  

Handtekening …   
 

Formulier te bezorgen aan: Dienst Vrije tijd en Welzijn 

 Eugeen Dierckxlaan 24 

 2970 Schilde 

  03 380 07 47 

  jeugd@schilde.be 
 

 

Verplicht toevoegen 

 De akte van eigendom, de huurovereenkomst of een verklaring van gebruiksrecht voor de infrastructuur. 

 Een plan van de infrastructuur waarop de afmetingen, oppervlakte en functie van de lokalen die permanent gebruikt 

worden door de vereniging zijn aangeduid.  

 Facturen, onkostennota’s , kastickets of contracten: 

  alle facturen op naam van de vereniging van de energiekosten, 

  alle facturen op naam van de vereniging van de waterkosten, 

  alle facturen op naam van de verenigngen van de onderhoudswerken. 

 Betalingsbewijzen van de kosten: 

  alle betalingsbewijzen van de energiekosten (kopie rekeninguittreksel), 

  alle betalingsbewijzen van de waterkosten (kopie rekeninguittreksel), 

  alle betalingsbewijzen van de onderhoudswerken. 


