Naam van de VZW - Datum - Betrokken periode

Nummer van de maatregel waarop het project hoofdzakelijk betrekking heeft :

Aanvraagformulier facultatieve subsidies

bps-bpv
.brussels ,9�

Bruxelles Prevention & Securite
Brussel Preventie & Veiligheid

1. Uw organisatie
naam of handelsnaam in NL
naam of handelsnaam in FR
rechtsvorm
ondernemingsnummer
BTW plichting ?

ja

nee

(Gelieve als bewijsstuk een door uw bankinstelling ondertekend attest of een rekeninguittreksel

1.1. financiële rekening op naam toe te voegen aan het aanvraagformulier).
bankrekeningnummer (IBAN) BE

bic

1.1.1 rekeninghouder:
naam

voornaam

straat

nr

postcode

bus

gemeente

1.2. adres correspondent
straat NL
postcode

telefoon

bus

nr

bus

gemeente NL

straat FR
postcode

nr

gemeente FR
fax

website

1.3. personen die wettelijk gemachtigd zijn de organisatie te binden
naam

voornaam

functie
telefoon
gsm
e-mail

fax

Facultatief
naam

voornaam

functie
telefoon

fax

gsm
e-mail

1.4. contactpersoon voor de follow-up van het dossier
naam

voornaam

functie
telefoon

fax

gsm
e-mail

In
welk(e)
geografische
zone(s) gaat
u doel
actief
zijn?hebben
1.5.
Wat
het
maatschappelijk
van
uw organisatie
? waarin de maatregel kadert.
Toon
aanis
dat
de projectdragers
grondige
kennis
van de context

Tot welke doelgroep(en) richt u zich? Hoe gaat u die bereiken?

2. Informatie met betrekking tot het te subsidieren project
titel van het project
realisatietermijn van het project
periode waarmee rekening dient gehouden voor de bewijsstukken:

tot

Toon aan dat de projectdragers grondige kennis hebben van de context waarin de maatregel kadert.

Welke actoren nemen deel aan uw project?

Toon aan hoe het project concreet zal helpen om de maatregel in de praktijk te brengen en hoe de uitvoering ervan
voldoet aan de theoretische en methodologische criteria van het GVPP.

Welke grote termijnen voorziet u voor de uitvoering? Wat zijn de sleutelfases van uw project?

Hoe meet u uw initiatief en hoe beoordeelt u de doeltreffendheid ervan?

Wat zijn de mogelijke obstakels / moeilijkheden die u voorziet / vaststelt bij de uitvoering van uw activiteiten?

Hoe gaat u die vermijden?

Toon aan dat uw vereniging beschikt over voldoende financiële middelen om haar werking te verzorgen en het succes
van dit project te waarborgen in de veronderstelling dat het gesubsidieerd wordt. Welke resources beoogt u in te zetten?
Maak voor elk jaar een duidelijk onderscheid tussen de inzetbare resources en de resources waarvoor u afhankelijk bent
van een eventuele subsidie.

Past uw project in een reeks projecten? Indien ja, maken die dan deel uit van een geheel dat ingediend wordt in
het raam van deze projectoproep of worden zij ontwikkeld met andere middelen (federale overheid, deelstaten,
verenigingen, andere)? Welke?

7. Door de aanvrager te ondertekenen verklaring

Voor de organisatie,

Ik verklaar op erewoord dat alle meegedeelde gegevens correct, oprecht en waarachtig zijn, en
ik geef toestemming aan de bevoegde administratie om ze indien nodig ter plaatse te komen
controleren.
Ik verklaar kennis te hebben genomen van artikelen 92 tot 95 van de organieke ordonnantie van
23.02.2006 en van het juridisch en reglementair instrumentarium inzake overheidsopdrachten.
Ik verklaar op erewoord dat de ingediende verantwoordingsstukken niet opnieuw gebruikt zullen
worden om andere subsidies te staven.

Handtekening, naam en hoedanigheid van de persoon of personen die wettelijk gemachtig zijn de
organisatie te binden.
te

op

naam

hoedanigheid

gelezen en goedgekeurd,

Handtekening

Als U moeilijkheden hebt om dit formulier te ondertekenen, mag U van http://sign.belgium.be gebruiken
maken. De handtekening die op deze manier geplaatst wordt, is wettelijk gelijkgesteld met een
handgeschreven handtekening.

