Aanvraagformulier Toelage Straatfeesten

Om alle aanvragen tijdig te kunnen behandelen (nadars, subsidies, politie …)
dient het aanvraagformulier ten laatste 2 maanden voor het evenement aan
de cultuurdienst toegezonden te worden.
Hou er rekening mee dat geen aanvragen vanaf 15/12 tot 3/01 behandeld
kunnen worden.

1. Verantwoordelijke aanvragers :
Eerste aanvrager:
Naam en voornaam: …………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………..
Telefoon: ……………………………………………………………………………………
Naam vereniging/ comité/particulieren: …………………………………………….
Tweede aanvrager:
Naam en voornaam: …………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………..
Telefoon: ……………………………………………………………………………………

2. Activiteit :
Soort activiteit: ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Doelstelling van het initiatief: ……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
Datum van de activiteit: ………………………………..

Aanvangsuur : ………..

Plaats van de activiteit: ……………………………………………………………………
Deelnameprijs: ……………………………………………………………………………….
Beoogde doelgroep (wie wordt uitgenodigd: deel straat, straat, gehucht, plein,…): …….
…………………………………………………………………………………………………..
Aantal uitgenodigde gezinnen: ………………………………………………………….

3. Af te sluiten straten:
Welke straten zullen afgesloten worden: ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Vanaf wanneer en uur: …………………………………………………………………….
Tot wanneer en uur: ………………………………………………………………………...

4. Lenen van nadarafsluitingen:
Over hoeveel nadars dient u te beschikken: ………………………………………….
Voor het uitlenen van de materialen worden volgende waarborgsommen
gevraagd :
- nadarafsluitingen en tentoonstellingspanelen : forfaitair bedrag van
€25/stuk
- Signalisatielampen (flikkerlichten) : €15 per lamp
- Nadaraanhangwagen – podiumwagen : €250
- Signalisatietekens : forfaitair bedrag van €15
Deze waarborgsom dient betaald te worden op het ogenblik dat het
materiaal wordt afgehaald. Enkel bij gemeenteoverstijgende initiatieven
worden de materialen door toedoen van de gemeente geleverd. De
waarborgsom wordt terugbetaald bij de inlevering van het geleende
materiaal op voorwaarde dat dit volledig en in onbeschadigde toestand
wordt bevonden.
5. Documenten:
a) Vooraf indienen: deze die de activiteit kunnen staven indienen bij dit
aanvraagdocument (folders, uitnodigingen, affiches,…)
b) Achteraf indienen: rekeningen

6. Naam rekening waarop toelage gestort kan worden:
a) Post- of bankrekeningnummer: BE.. …. …. ….
b) Naam rekeninghouder: ……………………………………………………………
Datum: Gingelom, ………………………………………………………………………
Naam en handtekening aanvrager 1 : ……………………………………………..
Naam en handtekening aanvrager 2 : ……………………………………………..
Info: Cultuurdienst – St-Pieterstraat 1 – 3890 Gingelom
T: (011)88 04 93 F: (011)83 15 79 E: cultuurjeugd@gingelom.be

