
Naam:

Website:

Oprichtingsdatum: E-mailadres:

Ondernemingsnummer:

Naam                                         Tel.                             Fax                             Gsm

Aantal leden - leerlingen - stagiairs: Tijdschrift (naam):

Lidgeld - Abonnement:                                                             €/an €/jaar Verschijnt:

Gratis/betalend:

Bijlage nr.: 

Bijlage nr.: 

Bijlage nr.: 

Statuut (vzw, feitelijke vereniging, ...):

GEMEENTE UKKEL

Subsidieaanvraag - Jaarlijkse subsidies - Dienstjaar 2022

1. Exacte en volledige benaming van uw vereniging

Adres van de maatschappelijke zetel:

Vergaderlokaal of -plaats: 

2. Volledige samenstelling van het bestuur (verplicht in te vullen)

Functie            Adres + e-mail

3. Cijfers (doorhalen wat niet van toepassing is)

Beschrijving - datum - plaats:

4. Overzicht van de georganiseerde activiteiten in 2021 - Voeg desgevallend een affiche/flyer/programma enz. toe die de activiteit aankondigt 

 €                   / jaar

Deelnemers (leden van de vereniging):

Beschrijving - datum - plaats:

Publiek + toegangsprijs:

Deelnemers (leden van de vereniging):

Publiek + toegangsprijs:

Beschrijving - datum - plaats:

Deelnemers (leden van de vereniging):

Publiek + toegangsprijs:



Bijlage nr.: 

Bijlage nr.: 

Bijlage nr.: 

Bijlage nr.: 

Bijlage nr.: 

Bijlage nr.: 

Beschrijving - datum - plaats:

Deelnemers (leden van de vereniging):

Publiek + toegangsprijs:

Beschrijving - datum - plaats:

Deelnemers (leden van de vereniging):

Deelnemers (leden van de vereniging):

Publiek + toegangsprijs:

Publiek + toegangsprijs:

Beschrijving - datum - plaats:

Beschrijving - datum - plaats:

Deelnemers (leden van de vereniging):

Publiek + toegangsprijs:

Beschrijving - datum - plaats:

Deelnemers (leden van de vereniging):

Publiek + toegangsprijs:

Beschrijving - datum - plaats:

Deelnemers (leden van de vereniging):

Publiek + toegangsprijs:



5. Geplande projecten voor 2022-2023

Beschrijving - datum - plaats:

Verwachte deelnemers (leden van de vereniging):

Verwacht publiek + toegangsprijs:

Beschrijving - datum - plaats:

Verwachte deelnemers (leden van de vereniging):

Verwacht publiek + toegangsprijs:

Beschrijving - datum - plaats:

Verwachte deelnemers (leden van de vereniging):

Verwacht publiek + toegangsprijs:

Beschrijving - datum - plaats:

Verwachte deelnemers (leden van de vereniging):

Verwacht publiek + toegangsprijs:

Beschrijving - datum - plaats:

Verwachte deelnemers (leden van de vereniging):

Verwacht publiek + toegangsprijs:

Beschrijving - datum - plaats:

Verwachte deelnemers (leden van de vereniging):

Verwacht publiek + toegangsprijs:



      Bedrag                                                                        Subsidiërende instelling

Verwacht publiek + toegangsprijs:

Verwachte deelnemers (leden van de vereniging):

Beschrijving - datum - plaats:

Verwachte deelnemers (leden van de vereniging):

Beschrijving - datum - plaats:

Verwacht publiek + toegangsprijs:

Beschrijving - datum - plaats:

Verwachte deelnemers (leden van de vereniging):

Verwacht publiek + toegangsprijs:

Beschrijving - datum - plaats:

Verwachte deelnemers (leden van de vereniging):

Verwacht publiek + toegangsprijs:

6. Gebruik van de laatste verkregen subsidie(s) van de gemeente Ukkel (ook investeringen)

7. Andere verkregen subsidies

          Subsidiërende instelling                               Bedrag Subsidiërende instelling



Benaming: 

Naam, voornaam:

Titel:

Datum:

Nr. Ontvangstdatum Toegekende subsidie

8. Aankondiging voor de gemeentelijke website (indien aanvaard)

9. Rekeningen 2021

De rekeningen 2020 moeten aan de subsidieaanvraag toegevoegd worden.

10. Begroting 2022

De begroting 2021 moet aan de subsidieaanvraag toegevoegd worden.

11. Evolutie van de laatste drie dienstjaren.

Evolutie winst/verlies van de laatste drie dienstjaren:

20___ :                                                               20___:                                                                 20___:

Adres:

12. Rekeningnummer waarop de subsidie gestort kan worden

Rekeningnummer: IBAN

Handtekening

Om geldig te zijn moet dit formulier opgestuurd worden naar het volgende adres:

GEMEENTEHUIS VAN UKKEL, Stallestraat,77 - 1180 Brussel

Vak voorbehouden aan het bestuur


