
FORMULIER voor de organisatie van de viering van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap - 2012.11.07 
 

p/a cultuurdienst 
Kasteelstraat 1-3 
9960 Assenede 
 

09 341 90 88 
 

cultuur@assenede.be 
 
 

FORMULIER (AANVRAAG + AFREKENING) voor organisatie van de viering van 
de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap / Vlaanderen Feest! 

 

□ AANVRAAG uiterlijk in te dienen vóór 1 januari van het jaar waarin de viering plaatsvindt 

□ AFREKENING  in te dienen vóór 15 augustus van het jaar waarin de viering plaatsvindt 
 

Aanvrager/hoofdorganisator: …………………………………………………………….…………………………………… (naam van de vereniging) 
 

Verantwoordelijke/contactpersoon  
 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Straat: ………………………………………….……………………………………………...……………………     huisnummer: …………………………… 
 

Postcode: …………….….     Plaats: …………………………………………………………..…………….      
 

Telefoon: …………………………………………………………….     E-mail: …………………………………………………………………………………….. 
 

 

Eventuele mede-organisator(en): ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Soort activiteit(en): toneelvoorstelling - concert - dansvoorstelling - lezing - andere: …………………………………......... 
schrappen wat niet past 

Naam van de artiest(en)/groep/spreker(s)                                                           
 

Artiest 1: …………………………………………………………………………………………………          Uitkoopsom/gage: .......…………. euro 
 

Artiest 2: …………………………………………………………………………………………………          Uitkoopsom/gage: .......…………. euro 
 

Artiest 3: …………………………………………………………………………………………………          Uitkoopsom/gage: .......…………. euro 
 

Artiest 4: …………………………………………………………………………………………………          Uitkoopsom/gage: .......…………. euro 
 

Artiest 5: …………………………………………………………………………………………………          Uitkoopsom/gage: .......…………. euro 
 

Locatie van het optreden 
 

Benaming: ………………………………………………………………………………………………………………     (indien het om een café/zaal/… gaat) 
 

Straat: ………………………………………….……………………………………………...……………………     huisnummer: …………………………… 
 

Postcode: …………….….     Plaats: …………………………………………………………..…………….      
 

Capaciteit: ……….. staanplaatsen/zitplaatsen/m²  aantal staan- en/of zitplaatsen of totale publieksruimte vermelden/ schrappen wat niet past 
 

Datum en aanvangsuur van het optreden: …………………………………………………………………………………………………..……………      
 

 

Toegangsprijs                    voorverkoop: …………                     aan de kassa: …………                     kortingen (CJP, …): ………… 
 

hieronder niets schrijven / zie ommezijde 
 

ingediend bij de cultuurdienst op ……… - ……… - ……………… 
 

beslissing van het dagelijks bestuur van de cultuurraad op ……… - ……… - ………………  //  goedgekeurd  -  geweigerd 
 

evaluatie en financieel verslag ontvangen op ……… - ……… - ……………… 
 

opdracht aan de penningmeester van de gemeentelijke cultuurraad op ……… - ……… - ………………  
 

om het bedrag van ……………… euro over te schrijven op bovenvermeld rekeningnummer. 

BEGROTING     



FORMULIER voor de organisatie van de viering van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap - 2012.11.07 
 

Voorziene kosten 
 

uitkoopsom/gage van de artiest(en) 
 

reiskosten van de artiest(en) 
 

catering (eten/drinken) artiest(en) 
 

huur locatie/zaal/tent 
 

huur PA (klank- en lichtinstallatie) 
 

andere kosten: ………………………………… 
                          

                                ……………………………… 
 

                                ……………………………… 
_________________________________ 
 

TOTAAL KOSTEN 
 

 
 

……………..  euro 
 

……………..  euro 
 

……………..  euro 
 

……………..  euro 
 

……………..  euro 
 

……………..  euro 
 

……………..  euro 
 

……………..  euro 
______________ 
 

……………..  euro 

 Voorziene opbrengsten 
 

subsidie Vlaamse Gemeenschap 
(via de cultuurraad) 
 

andere subsidie: ………………………... 
 

sponsoring 
 

inkomsten uit drankverkoop 
 

andere opbrengsten: ……………………… 
                          

                                           ……………………… 
 

                                           ……………………… 
 

_________________________________ 
 

TOTAAL OPBRENGSTEN 
 

 
 

……………..  euro 
 
 

……………..  euro 
 

……………..  euro 
 

……………..  euro 
 

……………..  euro 
 

……………..  euro 
 

……………..  euro 
 

______________ 
 

……………..  euro 

 

AFREKENING     
Reële kosten 
 

uitkoopsom/gage van de artiest(en) 
 

reiskosten van de artiest(en) 
 

catering (eten/drinken) artiest(en) 
 

huur locatie/zaal/tent 
 

huur PA (klank- en lichtinstallatie) 
 

andere kosten: ………………………………… 
                          

                               ………………………………… 
 

                               ………………………………… 
_________________________________ 
 

TOTAAL KOSTEN 
 

 
 

……………..  euro 
 

……………..  euro 
 

……………..  euro 
 

……………..  euro 
 

……………..  euro 
 

……………..  euro 
 

……………..  euro 
 

……………..  euro 
______________ 
 

……………..  euro 

 Reële opbrengsten 
 

subsidie Vlaamse Gemeenschap 
(via de cultuurraad) 
 

andere subsidie: ………………………... 
 

sponsoring 
 

inkomsten uit drankverkoop 
 

andere opbrengsten: ……………………… 
                          

                                           ……………………… 
 

                                           ……………………… 
 

_________________________________ 
 

TOTAAL OPBRENGSTEN 
 

 
 

……………..  euro 
 
 

……………..  euro 
 

……………..  euro 
 

……………..  euro 
 

……………..  euro 
 

……………..  euro 
 

……………..  euro 
 

______________ 
 

……………..  euro 

 

SALDO 
 

TOTAAL KOSTEN - TOTAAL OPBRENGSTEN = ……………………… euro - ……………………… euro = ……………………… euro 
 

 
Ondertekenaars verklaren de hierboven vermelde gegevens naar best vermogen te hebben verstrekt. 
 
Indien er een tussenkomst vanuit de gemeentelijke cultuurraad komt, mag dit bedrag overgeschreven worden op 
 

rekeningnummer ………… - …………………………………… - ………… op naam van ……………………………………………………….……….. . 
 
Zij verbinden zich er toe om in alle publiciteit het logo van de cultuurraad + ‘met medewerking van de 
gemeentelijke cultuurraad van Assenede’ te vermelden. 
 

Datum:  ……… - ……… - ……………… 
 

ondertekenaar 1 (volledige naam + handtekening),  ondertekenaar 2 (volledige naam + handtekening), 
 
 
 
………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………. 


