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GELIEVE VOOR ELKE TAK/AFDELING EEN APART FORMULIER IN TE VULLEN 

 

GEGEVENS VERENIGING 

Naam van de vereniging: __________________________________ 

Adres: __________________________________ 

 __________________________________ 

Rekeningnummer: IBAN ____ /____________________/_______  

GEGEVENS JEUGDVAKANTIE 

Naam jeugdvakantie: __________________________________ 

Kampeeradres: __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

Verantwoordelijke (+18j): __________________________________ geboortedatum.: ___/___/_______ 

E-mail: __________________________________ 
 

De jeugdvakantie vond plaats: 

 in tenten 

 in gebouwen 
 

VERPLICHT TOEVOEGEN 

kampcontract 

kampbrochure voor de deelnemers 
 

 

ANDERE JEUGDVAKANTIES VAN DE VERENIGING 

 aantal 

naam van de jeugdvakantie (afdeling of tak) deelnemers 

________________________________________________ _____ 

________________________________________________ _____ 

________________________________________________ _____ 

________________________________________________ _____ 

 aantal 

naam van de jeugdvakantie (afdeling of tak) deelnemers 

________________________________________________ _____ 

________________________________________________ _____ 

________________________________________________ _____ 

 
 

GEGEVENS DEELNEMERS - LEDEN 

Periode: van ___/___/_______ tot ___/___/_______ 

Aantal dagen: ___________ 

Aantal overnachtingen: ___________ 

Aantal leden: ___________ 

Leeftijd van de leden: van ___ tot ___ jaar 



SUBSIDIE VOOR JEUGDVAKANTIE 
werkjaar 2018-2019  dienstjaar 2019 

 

handtekeningen:  

1.   …..                                                       2.   ….. subsidieformulier jeugdvakantie - pagina 2 van 4 

 

 

Geboortejaren van de leden: _______  _______  _______  _______ 

Deelnameprijs leden: _______ euro _______ euro _______ euro  
 eerste kind tweede kind derde kind 
 

VERPLICHT TOEVOEGEN 

deelnemerslijst (naam en voornaam, adres, telefoon, geboortedatum, periode, overnachtingen, het ontvangen deelnamegeld) 
 
 Deze lijst moet in een digitaal formaat worden bezorgd op de dienst Vrije tijd en Welzijn, volgens het model dat per e-mail ter beschikking wordt 
gesteld. 
 

 

GEGEVENS BEGELEIDERS en FOERIERS / KOOKOUDERS 

BEGELEIDERS 

Periode: van ___/___/_______ tot ___/___/_______ 

Aantal dagen: ___________ 

Aantal overnachtingen: ___________ 

Aantal gekwalificeerde begeleiders:  ___________ (jeugdwerkbrevet of 3 jaar ervaring) 

Aantal niet-gekwalificeerde begeleiders: ___________ 

Totaal aantal begeleiders:  ___________ 

Deelnameprijs begeleiders: ___________ euroo 

 

FOERIER / KOOKOUDER 

Periode: van ___/___/_______ tot ___/___/_______ 

Aantal dagen: ___________ 

Aantal overnachtingen: ___________ 

Totaal aantal foerier/kookouder:  ___________ 

Deelnameprijs foerier/kookouder: ___________ euroo 

 
VERPLICHT TOEVOEGEN 

begeleiderslijst (naam en voornaam, adres, telefoon, geboortedatum, brevet, kampperiode, overnachtingen, deelnamegeld) 

kopies van jeugdwerkbrevetten begeleiders 
 
 Deze lijst moet in een digitaal formaat worden bezorgd op de dienst Vrije tijd & Welzijn, volgens het model dat per e-mail ter beschikking wordt gesteld. 
 

 
 

Fiscale attesten voor kinderen jonger dan 12 jaar. 

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen beneden de 12 jaar inbrengen bij de 

belastingen. Hiervoor dienen fiscale attesten opgesteld worden. 

Je mag aan de dienst vrije tijd en welzijn vragen om deze attesten op te maken. Verstuur de nodige 

gegevens naar de dienst vrije tijd en welzijn en dan krijg je voor jouw leden een attest.  

 

De ouders kunnen de kosten voor deelname aan de kampen in 2017 op hun belastingbrief van 2018 

inbrengen. Zo komt het inschrijvingsgeld voor de kampen in aanmerking voor belastingaftrek in 2018. 

BELASTINGSATTEST 

de vereniging: __________________________________ 

vraagt of de gemeente de fiscale attesten wil opmaken:  

zal de fiscale attesten zelf opmaken:  

zal geen fiscale attesten afleveren:  
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FINANCIEEL VERSLAG JEUGDVAKANTIE 

Geef een algemeen overzicht: 

INKOMSTEN UITGAVEN 

omschrijving bedrag omschrijving bedrag 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

___________________________ ________ euro ___________________________ ________ euro 

 

TOTAAL INKOMSTEN _____________euro TOTAAL UITGAVEN _____________ euro 

WINST/VERLIES _____________ 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 

 

Je kan op de dienst Gezin & Welzijn ook nog aparte aanvraagformulieren krijgen voor interne vorming, kadervorming en 

kampvervoer. 
 

 

 

Verplicht toevoegen 

 kampcontract 

 kampbrochure voor de deelnemers 

 deelnemerslijst (naam en voornaam, adres, telefoon, geboortedatum, periode, overnachtingen, het ontvangen 

deelnamegeld) 

 begeleiderslijst (naam en voornaam, adres, telefoon, geboortedatum, brevet, kampperiode, overnachtingen, 

deelnamegeld) 

 lijst foeriers / kookouders (naam en voornaam, adres, telefoon, geboortedatum, brevet, kampperiode, overnachtingen, 

deelnamegeld) 

 kopies van jeugdwerkbrevetten begeleiders 
 

 


