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Informatieve bijlage bij het aanvraagformulier ‘aanvraag van werkingssubsidies als Gentse noord-zuidvereniging’  

Categorie van de activiteit 
Wat moet u in de toelichting 
noteren? 

Info over doelgroep: 
invullen of niet van 
toepassing 

 
Info over samenwerking Welke bewijsstukken moet u 

toevoegen? 

Bemande infostand 

Omschrijf beknopt:  
- het aanbod in de stand of de 
wijze waarop de stand werd 
opgebouwd, 
- binnen welke activiteit of 
evenement dit kaderde. 

niet van toepassing 

 
 
 
 
 
 
niet van toepassing 

Een foto waarop duidelijk de 
volgende aspecten te zien zijn: de 
infostand + de omgeving van de 
infostand, het aanbieden van 
informatie op de infostand  
en/of 
een verklaring van de organisator 
dat je een infostand bemande op de 
datum/data waarvoor je subsidie 
aanvraagt (een voorbeeld van een 
standaard verklaring is beschikbaar 
op www.stad.gent) 

Tentoonstelling Omschrijf beknopt de inhoud. vul in 

 
 
 
niet van toepassing 

-Een publieke aankondiging van de 
activiteit (bv. affiche, flyer, 
nieuwsbrief,…)  
- Een foto van minimum 8 
onderdelen 
- Een bewijs waaruit blijkt dat de 
tentoonstelling heeft 
plaatsgevonden (liefst een foto) 
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Lezing/seminarie/infosessie * Omschrijf beknopt de inhoud. vul in 

 
 
 
 
vul in 

- Een publieke aankondiging van de 
activiteit (bv. affiche, flyer, 
nieuwsbrief…)  
- Een bewijs dat de activiteit heeft 
plaatsgevonden (bv.: foto, verslag, 
mailverkeer,…) 
- indien er samenwerking was: 
bewijsstuk dat aantoont dat de 
samenwerking met partners 
inhoudelijk van aard was 

Speelfilm/theatervoorstelling 

Noteer: 
- de titel 
- beknopte omschrijving van 
de inhoud. 

vul in 

 
 
niet van toepassing 

- Een publieke aankondiging van de 
activiteit (bv. affiche, flyer, 
nieuwsbrief,…)  
- Een bewijs dat de activiteit heeft 
plaatsgevonden (bv.: foto, verslag, 
mailverkeer,…) 

Quiz 

Omschrijf beknopt: 
- het thema, 
- de manier waarop het 
thema in de activiteit werd 
geïntegreerd. 

vul in 

 
 
niet van toepassing 

- Een publieke aankondiging van de 
activiteit (bv. affiche, flyer, 
nieuwsbrief,…)  
- Een bewijs dat de activiteit heeft 
plaatsgevonden (bv.: foto, verslag, 
mailverkeer,…) 

Inhoudelijke publicatie in eigen beheer Geen toelichting nodig. niet van toepassing 

 
niet van toepassing 

Een (liefst digitale) kopie van de 
publicatie, of een foto/scan van 
titelblad, beknopte inhoud. 
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Interne vorming/methodologisch 

Noteer: 
- een beknopte omschrijving 
van de inhoud, 
- wie de vorming gegeven 
heeft, 
- het aantal deelnemers. 

vul in 

 
 
 
 
 
 
niet van toepassing 

- Een publieke aankondiging van de 
activiteit (bv. affiche, flyer, 
nieuwsbrief,…)  
- Een bewijs van het aantal 
deelnemers 

Nieuwsbrief (gedrukt of digitaal) 
Noteer: 
- de titel, 
- de frequentie. 

niet van toepassing 

 
 
 
 
niet van toepassing 

- Een (liefst digitale) kopie van de 
nieuwsbrief/nieuwsbrieven - De 
datum van publicatie moet 
aangegeven zijn 

Infopunt 

Noteer: 
- het adres, 
- de openingsuren,  
- een beknopte omschrijving 
van het beschikbare 
informatie-aanbod. 

niet van toepassing 

 
 
 
 
niet van toepassing 

- Een bewijs van publicatie van het 
bestaan van het infopunt  
- Een foto waaruit de aard van het 
informatieaanbod blijkt (breder dan 
enkel eigen campagne) 

Website 
Noteer de URL van de 
website. 

niet van toepassing 

 
niet van toepassing Geen extra bewijsstukken nodig. 
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Facebookpagina 
Noteer de URL van de 
Facebookpagina. 

niet van toepassing 

 
 
niet van toepassing Geen extra bewijsstukken nodig. 

Persartikel 

Noteer:  
- de titel, 
- waar en wanneer het 
verschenen is. 

niet van toepassing 

 
 
 
 
niet van toepassing - Een (liefst digitale) kopie van het 

verschenen artikel 

Flyer/brochure over de eigen werking 

Noteer: 
- de titel, 
- beknopte omschrijving van 
de inhoud. 

niet van toepassing 

 
 
niet van toepassing 

- Een (liefst digitale) kopie van de 
flyer/brochure 

Workshop/vorming geven * 

Noteer:  
- beknopte omschrijving van 
de inhoud, 
- naam en functie van de 
persoon die de vorming heeft 
gegeven, 
- in geval een externe spreker 
werd uitgenodigd, moet je 
aantonen dat bij de 
voorbereiding van de 
activiteit inhoudelijk werd 
samengewerkt om de 
activiteit tot stand te laten 
komen 
- de gebruikte methodologie,  
- het aantal deelnemers. 

vul in 

 
 
 
 
 
 
 
 
vul in 

- Een aankondiging van de activiteit 
(bv. affiche, flyer, nieuwsbrief,…)   
- Een bewijs van het aantal 
deelnemers 
- indien er samenwerking was: 
bewijsstuk dat aantoont dat de 
samenwerking met partners 
inhoudelijk van aard was 
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Interne vorming/noord-zuid * 

Noteer: 
- een beknopte omschrijving 
van de inhoud, 
- wie de vorming gegeven 
heeft, 
- het aantal deelnemers. 

vul in 

 
 
 
 
vul in 

- Een aankondiging van de activiteit 
(bv. affiche, flyer, nieuwsbrief,…)  
- Een bewijs van het aantal 
deelnemers 
- indien er samenwerking was: 
bewijsstuk dat aantoont dat de 
samenwerking met partners 
inhoudelijk van aard was 

Getuigenis uit het Zuiden * 

Noteer: 
- een beknopte omschrijving 
van de inhoud.  
- Naam van de spreker en 
eventueel zijn functie binnen 
de organisatie 

vul in 

 
 
 
 
vul in 

Een publieke aankondiging van de 
activiteit (affiche, flyer, 
nieuwsbrief,…)  
- Een bewijs dat de activiteit heeft 
plaatsgevonden (bv.: foto, verslag, 
mailverkeer,…) 
- indien er samenwerking was: 
bewijsstuk dat aantoont dat de 
samenwerking met partners 
inhoudelijk van aard was 

Publieke actie * Omschrijf beknopt de inhoud. vul in 

 
 
 
 
 
 
vul in 

Een publieke aankondiging van de 
activiteit (affiche, flyer, 
nieuwsbrief,…)  
- Een bewijs dat de activiteit heeft 
plaatsgevonden (bv.: foto, verslag, 
mailverkeer,…) 
- indien er samenwerking was: 
bewijsstuk dat aantoont dat de 
samenwerking met partners 
inhoudelijk van aard was 
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Debat * Omschrijf beknopt de inhoud. vul in 

 
 
 
 
vul in 

Een publieke aankondiging van de 
activiteit (affiche, flyer, 
nieuwsbrief,…)  
- Een bewijs dat de activiteit heeft 
plaatsgevonden (bv.: foto, verslag, 
mailverkeer,…) 
- indien er samenwerking was: 
bewijsstuk dat aantoont dat de 
samenwerking met partners 
inhoudelijk van aard was 

Speelfilm/documentaire/theatervoorstell
ing met inhoudelijke toelichting * 

Noteer: 
- de titel, 
- een beknopte omschrijving 
van de inhoud. 

vul in 

 
 
 
 
vul in 

Een publieke aankondiging van de 
activiteit (affiche, flyer, 
nieuwsbrief,…)  
- Een bewijs dat de activiteit heeft 
plaatsgevonden (bv.: foto, verslag, 
mailverkeer,…) 
- indien er samenwerking was: 
bewijsstuk dat aantoont dat de 
samenwerking met partners 
inhoudelijk van aard was 

Vorming voor leerkrachten Omschrijf beknopt de inhoud. niet van toepassing 

 
 
niet van toepassing 

- Een publieke aankondiging van de 
activiteit (affiche, flyer, 
nieuwsbrief,…)  
- Een bewijs dat de activiteit heeft 
plaatsgevonden (bv.: foto, verslag, 
mailverkeer,…) 

Overige initiatieven 
Omschrijf beknopt: 
- de inhoud 
- de aard van de activiteit. 

vul in 

 
 
 
niet van toepassing 

- Een publieke aankondiging van de 
activiteit (affiche, flyer, 
nieuwsbrief,…)  
- Een bewijs dat de activiteit heeft 
plaatsgevonden (bv.: foto, verslag, 
mailverkeer,…) 
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*Inhoudelijke samenwerking: Coëfficiënt 

geen samenwerking 1 

tussen twee of drie organisaties 1,3 

tussen drie of meer organisaties 1,5 

 

 


