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Formulier Toelageaanvraag 
in toepassing van het reglement van 17 december 2015  

inzake toekenning en gebruik van gemeentelijke toelagen  
 
 
Herinnering - indieningstermijnen: 
 

• Eénmalig project – beperkt in de tijd: 60 dagen voor de datum van het evenement 
• Project gespreid in de tijd: uiterlijk op 30 september van het voorafgaande jaar 

 
! Het is aanbevolen contact op te nemen met de beherende dienst  

voor het indienen van een aanvraagformulier ! 
 

Voor alle vragen: 02/536.03.12 of cnozaradan@stgillis.irisnet.be 
 
I. IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER  

Indien natuurlijke persoon : 

Naam en voornaam  

Rijksregisternummer  

Domicilie  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Bankrekeningnummer  

Indien rechtspersoon (bv. vzw) : 

Benaming  

Rechtsvorm  

Ondernemingsnummer  

Maatschappelijke zetel  

Bankrekeningnummer  

Datum oprichting   

Naam en 
voornaam 

 Contactpersoon  

Hoedanigheid  
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Telefoonnummer   

E-mailadres  

 
 
II. BESCHRIJVING VAN DE AANVRAAG   

Verlengingsaanvraag (terugkerend project – werkingstoelage): 

Totaal bedrag of beschrijving van de toelage: 

 

 

Reden van de verlengingsaanvraag: 

 

 

Nieuwe aanvraag: 

Beschrijving van het project: 

 

 

 

Beschrijving van het doel: 

 

 

Beschrijving van de activiteit(en): 

 

 

Beschrijving van het doelpubliek: 

 

 

Indien éénmalig project: datum en plaats van 

het evenement 

 

Indien project gespreid in de tijd: betrokken 

periode  

 

Beschrijving van de aangevraagde toelage: 

 indien in geld: totaal bedrag (eventuele BTW inbegrepen): 

 

indien in natura: gedetailleerde beschrijving (vb. terbeschikkingstelling van een lokaal): 

 

 

Reden van de aanvraag en rechtvaardiging van het bedrag: 
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Begroting van het project (uitgaven en inkomsten): 

 

 

 

Andere toegekende of aangevraagde toelagen: 

 

 

 
III. Bijlagen 
 
Vereiste documenten (rechtspersoon): 

a. jaarrekeningen van het afgelopen boekjaar (en PV van de algemene vergadering die ze 

goedkeurt)  

 

b. raming van de begroting voor het volgende boekjaar (en PV van de algemene vergadering 

die ze goedkeurt) 

 

c. werkingsverslag met omschrijving van het globale beleid van de aanvrager   

Bijkomende bijlagen voor toelagen ≥ 25.000 € : 

f. beheersverslag en verslag van de financiële toestand (toelichting bij de rekeningen)  

g. verslag over de bestemming van de boni  (in geval van positieve saldo op de jaarrekeningen) 

of financieel plan en termijn om de rekeningen aan te zuiveren (in geval van negatieve saldo 

op de jaarrekeningen) 

 

Vrije bijlagen: 

 

 

Aantal bijlagen:  

 
IV. Handtekening en verklaring van de aanvrager 
 
Naam + voornaam  
Hoedanigheid (indien rechtspersoon) 
 
verklaart : 
□ Dat het formulier en de bijlagen oprecht en volledig zijn 
□ Dat de hiermee aangevraagde toelage op geen enig manier een dubbele subsidie vormt 
□ Kennis te hebben genomen en zich te verbinden tot naleving van het reglement van 17 
december 2015 inzake toekenning en gebruik van gemeentelijke toelagen 
 
Briefwisseling rond deze aanvraag gebeurt via e-mail, behalve indien de aanvrager dit vakje aanvinkt: 
□ briefwisseling per gewone post te versturen 
 
 
Datum en handtekening __________________________ 
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Bescherming van het privéleven: overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van 
het privéleven, zijn de in dit formulier vermelde persoonsgegevens enkel bestemd voor de opvolging van uw 
dossier. U hebt het recht op toegang tot en verbetering van die gegevens. Dit recht kan uitgevoerd worden bij de 
dienst die het formulier ontvangt. 
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