
Pagina 1 van 3 

 

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (sensibiliseringsactie) 
 

 - Thema sensibiliseringsactie 

 - Organiserende vereniging 

 - Beschrijving maatschappelijk 

doel van de vereniging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Contactgegevens organisator 

 - Functie  

 - GSM-nummer 

 

 

 

 

Gepland uurrooster 

sensibiliseringsactie 
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Beschrijving en verloop 

sensibiliseringsactie 

- Verspreiding pamfletten? (indien 

ja, exemplaar toevoegen aan 

bijlage) 

+ Andere eventuele bijlagen 

 

 

 

 

- Doel sensibiliseringsactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal ter plekke aanwezige 

stewards en hostessen + 

Aangeven herkenningsteken van 

de vereniging 
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Gewenste data en plaatsen voor de sensibiliseringsactie 

 

 

Maand 

 

Voorplein 

 

Zuidstation 

 

Louiza 

 

Hallepoort 

 

Hortaplein 

 

M. Van 

Meenenplein 

Andere Andere 

Januari         

Februari         

Maart         

April         

Mei         

Juni         

Juli         

Augustus         

September         

Oktober         

November         

December         

 

Opmerking: Aanvragen voor een sensibiliseringsactie moeten ten laatste 20 werkdagen voor de geplande datum van 

de actie worden ingediend en mogen vanaf dan niet over een langere termijn dan 6 maanden lopen. 

 

Het formulier moet op exhaustieve wijze de plaats, het gewenste verloop, evenals de verschillende uitgerolde 

elementen vermelden op straffe van nietigverklaring van de aanvraag. 
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