
 

SUBSIDIE ONDERSTEUNING BURGERPROJECT  

FORMULIER 

 
Bedrag van de subsidie: 

Het bedrag van de subsidie moet liggen tussen € 300 en € 1.000 (deel A invullen) of tussen 

€ 1.000 en € 3.000 (deel B invullen). 

Kalender van de procedure: 

In het kader van de projectoproep gelanceerd van  4 april tot 18 mei 2023 en 4 september tot 

18 oktober 2023 stuurt u het ingevulde formulier met uw projectvoorstel per e-mail naar 

burgerinspraak@ukkel.brussels of met de post naar Stallestraat, 77, 1180 Ukkel, Dienst 

Burgerinspraak. 

 

1. AANVRAGER 

 

STATUUT  
Kruis het juiste vakje aan 

Wijkcomité  

Burgergroepering  

Vzw  

Feitelijke vereniging  
 

NAAM VAN DE ORGANISATIE(S) en 

maatschappelijke zetel (desgevallend)  
 

AANTAL personen betrokken bij het 
project 

 

mailto:participationcitoyenne@uccle.brussels


IDENTITEIT van de betrokken personen 
(naam, voornaam, geboortedatum, 
adres) 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

VERTEGENWOORDIGER/contactpersoon  

Bankgegevens  

E-mailadres van de contactpersoon  

Telefoonnummer van de 
contactpersoon  

 

 

 

2. BESCHRIJVING VAN HET BURGERPROJECT 

DEEL A (projecten tussen € 300 en € 1.000) 

Aard van het project   

Thema  

Samenvatting (maximum 
15 regels) 

 

 

 

Locatie  

 

Doelpubliek (categorie 
en aantal) 

 

 

De noden en de impact 
van het project op de 
inwoners en de beoogde 
perimeter 

 

 

Participatieve en 
collectieve dimensie 

 

 

Planning van het project 

 

 

DEEL B (projecten tussen € 1.000 en € 3.000) 

Aard van het project   

Thema  

Samenvatting (maximum 
20 regels) 

 



 

 

 

 

 

Locatie  

 

Doelpubliek (categorie 
en aantal)  

Het project moet open 
staan voor alle 
Ukkelaars. 

 

 

De noden en de impact 
van het project op de 
inwoners en de beoogde 
perimeter 

 

 

Participatieve en 
collectieve dimensie 

 

 

Planning van het project 
en voorspellingen voor 
de komende drie jaar 

 

 

Duurzaamheidsfactoren 
van het project die in 
aanmerking genomen 
werden bij het ontwerp 
van het project 

 

 

 

 

3. FINANCIËLE ASPECTEN 

Totaalbudget van het project  

 

Bedrag van de gevraagde subsidie  



 

Andere voorziene subsidies (bedrag en 
financieringsbron) 

 

 

Voorziene eigen middelen voor de 
verwezenlijking van dit project 

 

 

Gedetailleerd budget Bedrag in euro Beschrijving van 
de uitgave 

1. Aankoop van materiaal, uitrustingen, 
toebehoren 

  

2. Huur van materiaal   

3. Vervoer    

4. Vergoedingen voor 
vrijwilligers/deskundigen/dienstverleners 
(hoogstens 30 % van het totaalbudget) 

NB: de projectdrager zelf mag niet verloond 
worden via de subsidie 

  

5. Communicatiekosten (drukwerk, 
verspreiding) 

  

6. Catering (hoogstens 10 % van het 
totaalbedrag) 

  

7. Varia (reserveren van parkeerplaatsen, 
SABAM, ...) 

  

Totale kostprijs  

 

 

 

Gedaan te Ukkel op 

Handtekening: 

 

 

In het kader van het selectieproces voor de toekenning van de ondersteuningssubsidie verzamelen en 

verwerken we uw persoonsgegevens. Deze verwerking gebeurt met uw instemming en de verzamelde 

gegevens worden 2 jaar bewaard indien uw kandidatuur niet in aanmerking genomen wordt.  



U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of uit te wissen. 

U heeft ook op elk moment het recht om uw instemming in te trekken of de verwerking van uw 

gegevens te beperken.  

De verantwoordelijke voor de verwerking is de gemeente Ukkel (gelegen Jean Vander Elstplein 29 - 

1180 Ukkel), die u garandeert dat uw gegevens verwerkt worden overeenkomstig de wetgeving op de 

privacy en de persoonsgegevens.  

Voor vragen of om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de afgevaardigde 

gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking, per mail via 

privacy@ukkel.brussels of per brief aan de gemeente Ukkel. In geval van klachten is het ook mogelijk 

beroep aan te tekenen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.  

Gelieve het volgende vakje aan te kruisen: 

☐ Ik geef toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken voor de behandeling van mijn 

kandidatuur met het oog op de toekenning van de ondersteuningssubsidie. 

 

 

 


