Ondersteuning van milieu- en
natuurverenigingen of gebiedsspecifieke
werkgroepen – Aanvraagformulier

Het gemeentebestuur van Kortenberg kan een milieu- en natuurverenigingen of gebiedsspecifieke
werkgroepen van deze verenigingen een subsidie toekennen voor het ondersteunen van hun
algemene werking.
Gegevens van de aanvrager
Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Naam organisatie*: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Rekeningnummer (IBAN): BE ………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon- of GSM nummer: ………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(*) De aanvragende organisaties moeten door de gemeente Kortenberg erkend zijn en dus voldoen aan
de in het erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.
Aanvraag subsidie en bewijsstukken
Ik wens een subsidie (maximaal 950 euro) aan te vragen voor mijn milieu-/natuurvereniging en voldoe
aan volgende zaken die punten opleveren binnen het puntensysteem van dit subsidiereglement (en
voeg de nodige bewijsstukken toe bij dit aanvraagformulier):
☐ de organisatie geeft een eigen ledenblad, tijdschrift of (digitale) nieuwsbrief uit op minimum
20 exemplaren en maximum 100 exemplaren en met een frequentie van minimaal 3 x per jaar.
Bewijsstukken: minstens 3 edities van het document
☐ de organisatie geeft een eigen ledenblad, tijdschrift of (digitale) nieuwsbrief uit op meer dan
100 exemplaren en met een frequentie van minimaal 3 x per jaar verdien.
Bewijsstukken: minstens 3 edities van het document
☐ de organisatie onderhoudt een eigen regelmatig geactualiseerde webstek over het
leefmilieu en/of de natuur op het grondgebied van Kortenberg.
Bewijsstukken: …………………………………..……….… (adres van de website)
☐ de organisatie organiseert ……………… (aantal) activiteiten rond de bescherming van het
leefmilieu of de natuur organiseert voor het brede publiek of een specifieke doelgroep.
Bewijsstukken:


Deelnemerslijst

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke
zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.



Aankondiging via communicatiekanalen van de organisatie met inhoudelijke
info of overeenkomst met een specifieke doelgroep

☐ de organisatie organiseert ……………… (aantal) activiteiten voor de monitoring en/of
inventarisatie van het milieu en/of de natuur op het grondgebied van de gemeente Kortenberg,
en die bedoeld zijn voor een beperkt aantal specialisten of de eigen leden.
Bewijsstukken: Een kopij van de resultaten van de monitoring en/of inventarisatie.
☐ de organisatie organiseert ……………… (aantal) vormingsactiviteiten op het grondgebied van
de gemeente Kortenberg voor de eigen vrijwilligers of medewerkers.
Bewijsstukken:



Deelnemerslijst
Aankondiging via communicatiekanalen van de organisatie met inhoudelijke
info of overeenkomst met een specifieke doelgroep

☐ de organisatie had een afgevaardigde op minstens ……………… % van de activiteiten van de
Kortenbergse Milieuadviesraad
Bewijsstukken: Vermelden van de naam van de afgevaardigde en de data van de
vergaderingen waarop deze persoon aanwezig was.
☐ Ik heb het reglement van het gemeentebestuur Kortenberg ‘Ondersteuning van duurzame, mondiale
ontwikkelingsprojecten‘ gelezen en aanvaard de voorwaarden die werden opgenomen in het
reglement.
☐ Ik verklaar naar eer en geweten dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct en volledig zijn
ingevuld.
Verantwoording na betaling
Vóór 31 maart van het werkingsjaar volgend op het werkingsjaar van de toekenning van de subsidie,
moeten volgende documenten worden ingediend:





een afrekening van ontvangsten en uitgaven van het project.
het betalingsbewijs (overschrijving, ontvangstbewijs van contant geld) van het gesubsidieerde
bedrag.
werkingsverslag van het project of projectjaar.
Voor projecten dient een kopie van alle communicatie toegevoegd te worden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor akkoord,

De aanvrager
Plaats: ………………………………………………………………. Datum: ………………………………………………………………….

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke
zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

