Dienst Cultuur
Subsidie voor het volgen van een Kadervorming door bestuursleden van erkende Kortenbergse
cultuurvereniging – Aanvraagformulier
Het gemeentebestuur erkent het belang van het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid. Het voorziet daarom een tussenkomst in de deelnameprijs
van een bestuurslid van een erkende Kortenbergse cultuurvereniging aan een
vorming. Het moet gaan om een bestuurstechnische vorming. Dit is vorming gevolgd
door bestuursleden van een vereniging met als doel het bestuur en/of werking van de
vereniging te versterken. (vb. cursussen rond wetgeving, administratie en financieel
beheer, organisatie van evenementen, communicatie en promotie, …)
Voor de aanvraag tot subsidiëring dient dit ingevulde formulier ingediend te worden bij
de cultuurdienst ten laatste 2 weken na afloop na het beëindigen van de cursus. Op dit
aanvraagformulier moet de inrichtende organisatie de deelname aan de cursus en de
deelnameprijs bevestigen.

IN TE VULLEN DOOR DE CURSIST:
Ondergetekende (naam en voornaam) :
Adres :
Bestuurslid van :
vraagt hierbij de toelage aan voor het volgen van een vormingscursus.
Het toegekende bedrag kan gestort worden op de rekening van de vereniging :

Ik verklaar naar eer en geweten dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct en
volledig zijn ingevuld
Handtekening :

IN TE VULLEN DOOR DE VERANTWOORDELIJKE VAN DE VERENIGING
Ondergetekende (naam en voornaam):
Adres:
Verantwoordelijke van:
Bevestigt hiermee dat bovenvermeld persoon bestuurslid is van de vermelde vereniging.
Handtekening :
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ATTEST AFGELEVERD DOOR DE INRICHTENDE VORMINGS- OF
OPLEIDINGSINSTELLING
Ondergetekende (naam en voornaam):
Adres:
Bevestigt dat bovenvermelde cursist aan deze cursus heeft deelgenomen.
Plaats waar de cursus doorging :
Data en uren van de cursus :
Onderwerp van de cursus :
Naam van de inrichtende instelling :
Adres en telefoon:

0 De deelnemingskosten ten laste van de cursist bedroegen:

EUR

0 De deelnemingskosten ten laste van de cursist bedroegen na aftrek van een andere
toelage
EUR
(gelieve een kwijting van dit bedrag, alsook een programma van de cursus bij te voegen)

Stempel of identific atie
Handtekening instelling

Datum : ___/___/_____

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de
grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden op
www.kortenberg.be/privacy.
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