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Opsturen  

 

Persoonlijk afgeven 

 

Meer info 

t.a.v. Jeugddienst 

Botermarkt 1 

9000 Gent 

Kammerstraat 12 

9000 Gent 

op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 

12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur 

op dinsdag van 13.30 tot 17 uur 

op donderdag gesloten 

 

tel.: 09 269 81 10 

jeugddienst@stad.gent 

 

 Belangrijke informatie voor de aanvrager 
 

  Dit formulier is geldig sinds 2 oktober 2017 

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier kan een eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief een subsidie aanvragen voor 
werken en kleine aankopen voor het in stand houden, onderhouden of veiliger maken van de 
jeugdwerkinfrastructuur. De voorwaarden vind je in het Subsidiereglement voor kleine aankopen 
en werken voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven. Je vindt het op www.stad.gent of 
kunt het opvragen bij de Jeugddienst. 

Tegen wanneer bezorgt u ons dit formulier? 

Je kan deze aanvraag het hele jaar door indienen bij de Jeugddienst. Die bundelt alle aanvragen 
en behandelt ze op drie afsluitdata per jaar. De indienperiodes eindige telkens op 1 maart, 1 juni 
en 1 oktober. 

 

1. Vul de naam van jouw jeugdwerkinitiatief in. 

| Enkel eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven komen in aanmerking voor deze subsidie. 

 

2. Geef het adres op van de infrastructuur waarvoor je de subsidie aanvraagt. 

| Als dit niet op het grondgebied van Gent ligt, kom je niet in aanmerking voor deze subsidie. 

  

 Informatie over jouw jeugdwerkinitiatief 

 
naam jeugdwerkinitiatief:

  
      

 straat en nummer/bus:        

 postcode  en gemeente:        

Aanvraag … 
 

U kunt dit formulier ook 
online invullen. 

 

Aanvraag subsidie voor 

kleine aankopen en werken 

voor eerstelijns plaatselijke 

jeugdwerkinitiatieven 

 

mailto:jeugddienst@stad.gent
http://www.stad.gent/
http://www.stad.gent/
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3. Wij huren dit lokaal van Stad Gent of Sogent. 

| In geval van eigenaarslasten aan jeugdwerkinfrastructuur dat eigendom is van de Stad Gent  of 

Sogent is voorafgaandelijke toestemming van de Stad Gent of Sogent vereist. De Jeugddienst 

gaat na bij het behandelen van de subsidieaanvraag of de toestemming verkregen is. 

 ☐ ja 

 ☐ nee 

 

4. Omschrijf de aankopen die je wil doen of werken die je wil uitvoeren en noteer de geraamde 
kost (inclusief BTW). 

| Als je te weinig plaats hebt, voeg je een bijlage toe. 

  Voeg de uitvoeringsplannen van jouw werken toe als er een stedenbouwkundige vergunning 

voor nodig is. 

  De subsidie bedraagt 100% van de kostenraming met een maximum van 1.670 euro in 2019. 

 

Nr. Beschrijving aankopen of werken Kostenraming 

01       

 

 
 

      euro 

02       

 

 
 

      euro 

03       

 

 
 

      euro 

04       

 

 
 

      euro 

05       

 

 
 

      euro 

 Totaal inkomsten       euro 

  

 Informatie over de aankopen of werken 
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5. Motiveer beknopt waarom je deze aankopen wil doen of werken wil uitvoeren.  

| Als je te weinig plaats hebt, voeg je een bijlage toe. 

      

 

 

 

 

 

6. Wil je voor deze werken beroep doen op de karweidienst?  

| Voor sommige werken kan je beroep doen op de gratis karweidienst van de Stad Gent. De 

aangevraagde werken moeten voldoende omvangrijk zijn, dit wil zeggen minimum één volle 

werkdag voor minstens twee onderhoudsmedewerkers. De voorwaarden vind je in het Stedelijk 

reglement betreffende het uitvoeren van onderhoudswerken en verfraaiingswerken aan lokalen 

van eerstelijns plaatselijk jeugdwerk. 

 ☐ ja, voor deze werken:       

 ☐ nee 

 

7. Vul het rekeningnummer in waarop de subsidie mag gestort worden. 

ǀ Voorbeeld: BE68 5390 0754 7034.  

8. Mijn jeugdwerkinitiatief is een 

 ☐ feitelijke vereniging Ga naar vraag 9.  

 ☐ organisatie met rechtspersoon (vzw) Ga naar vraag 11.   

9. Vul het adres in van jullie feitelijke vereniging. 

10. Vul de gegevens in van de rekeninghouder van jullie vereniging. 

 Financiële informatie 

 rekeningnummer IBAN:                 

straat en nummer/bus:        

postcode en gemeente:       

voornaam:         

achternaam:         

straat en nummer/bus:        



 

  

 Aanvraag van een subsidie voor kleine aankopen en werken | Versie van 2 oktober Z017 – p.4 van 5 

ǀ Voorbeeld: 80.01.03-231.05. U vindt uw rijksregisternummer op de achterkant van uw identiteitskaart. 

   Ga naar vraag 12. 

11. Vul de gegevens in van je organisatie met rechtspersoon.  

ǀ Voorbeeld: 0123.456.789 

12. Vul in hoe we de verantwoordelijke voor deze aanvraag kunnen bereiken. 

 

13. Vul de onderstaande verklaring in. 

Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld. 

 
 Datum:  Handtekening: 

       /       /        

   

 Met respect voor uw privacy. 
De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die u invult met respect voor uw privacy. We volgen hiervoor de 
verordening Gegevensbescherming.  
Waarvoor, met wie en hoe lang? 
Als u de gegevens verzendt, geeft u ons toestemming om ze te gebruiken voor het behandelen van uw aanvraag van 
een subsidie voor kleine aankopen en werken voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven. 
We delen deze gegevens enkel met het Dienstenbedrijf Sociale Economie.  
Wij verwijderen uw persoonsgegevens na 10 jaar.  
Uw rechten. 
U hebt altijd het recht om uw gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. In sommige gevallen kunt u ook 
uw gegevens laten wissen. Wilt u zich beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op de privacypagina 
op www.stad.gent.  
Vermoedt u dat iemand uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. U hebt ook 
het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.  
 

postcode en gemeente:       

rijksregisternummer:         

 naam organisatie       

 ondernemingsnummer:         

voornaam contactpersoon:       

achternaam contactpersoon:         

 telefoon of gsm:       

 e-mailadres:        

 Ondertekening door de verantwoordelijke 

mailto:privacy@stad.gent
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14. Voeg de volgende bijlagen toe indien je werken uitvoert waar een stedebouwkundige 
vergunning voor nodig is. 

 ☐ alle nodige uitvoeringsplannen (grondplan, situatieschets, voorontwerp) in 
overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften. 

 

 
De Jeugddienst controleert de gegevens op deze aanvraag en contacteert de verantwoordelijke in 
geval er meer informatie of een bezoek aan de infrastructuur nodig is. Na elke afsluitdatum 
brengt de Jeugddienst advies uit aan het college van burgemeester en schepenen. Na de 
beslissing van het college deelt de Jeugddienst binnen de 20 werkdagen de beslissing mee, 
waarna de Stad Gent de subsidie uitbetaalt. Je hebt dan een jaar de tijd om de werken uit te 
voeren en de kosten te verantwoorden. 
 
Let op: de uitbetaling kan pas gebeuren als de eventueel vereiste stedenbouwkundige vergunning 
effectief verleend is. 

 
(einde formulier) 

 

 Verplichte bijlagen 

 Hoe gaat het nu verder met dit formulier? 


