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AANVRAAGFORMULIER subsidie voor socio-culturele projecten 
 

 
Dit formulier verwijst naar en is gebaseerd op het reglement voor subsidies voor socio-culturele projecten en moet 
ingediend worden bij de cultuurdienst van Assenede: cultuur@assenede.be of Sportstraat 2A, Assenede 

 

DEEL 1: AANVRAAG | in te dienen uiterlijk 14 kalenderdagen voor aanvang van het project 

 
1. Contactgegevens organisator 

Aanvrager/hoofdorganisator (naam vereniging)  

Eventuele mede-organisatoren  

Verantwoordelijke/contactpersoon  

Telefoon / GSM contactpersoon  

E-mailadres contactpersoon  

 
2. Info over het socio-culturele project 

(werk) Titel van het project  

Start- en einddatum project Begindatum:   | Einddatum: 

Wat houdt het project in  

Locatie van het project  

Beoogde doelgroep  

Is het project voor iedereen toegankelijk  Ja |  neen 

Op welke manier versterkt het project de 
samenhang van de lokale gemeenschap, 
bevordert het de samenwerking met andere 
verenigingen, initiatieven en individuen?  

 

 
3. Indienen aanvraag 

Voor waar en echt verklaard, 
 
Datum:  ……… - ……… - ………………   Naam + handtekening van de aanvrager: 
 
 
 
 

gelieve op alle publiciteit het logo van de cultuurraad en de gemeente te vermelden. Deze zijn te verkrijgen bij de 
cultuurdienst: cultuur@assenede.be of 09 341 90 88. 

mailto:cultuur@assenede.be
mailto:cultuur@assenede.be


 
 
 
 

DEEL 2: AFREKENING | indienen uiterlijk 31 kalenderdagen na afloop van het project 

 
1. Overzicht gemaakte kosten en inkomsten 

uitgaven 

 

uitkoopsom/gage van de artiest(en) 

reiskosten van de artiest(en) 

huur locatie/zaal/tent 

huur PA (klank- en lichtinstallatie) 

auteursrechten Sabam 

auteursrechten Billijke Vergoeding 

drukwerk (affiches, flyers, …) 

andere uitgaven: ……………………………. 

…….……………………………….………………… 

…….……………………………….………………… 

____________________________________________________________________ 

 

TOTAAL UITGAVEN 
 

 

 

……………..  euro 

……………..  euro 

……………..  euro 

……………..  euro 

……………..  euro 

……………..  euro 

……………..  euro 

……………..  euro 

……………..  euro 

……………..  euro 

____________________________ 

 

……………..  euro 

 inkomsten 

 

subsidie Vlaamse Gemeenschap 

subsidie provincie Oost-Vlaanderen 

subsidie gemeente Assenede 

andere subsidie: ………………………... 

sponsoring 

inkomsten uit inkomgelden 

inkomsten uit drankverkoop 

andere inkomsten: ………….……………… 

………………………..……………………………… 

…….……………………………….………………… 

____________________________________________________________________ 

 

TOTAAL INKOMSTEN 
 

 

 

……………..  euro 

……………..  euro 

……………..  euro 

……………..  euro 

……………..  euro 

……………..  euro 

……………..  euro 

……………..  euro 

……………..  euro 

……………..  euro 

____________________________ 

 

……………..  euro 

 
 

2. Rekeningnummer 

Rekeningnummer  IBAN: BE 

Naam rekeninghouder  

 

 
3. Indienen afrekening 

 
 
 

Datum:  ……… - ……… - ………………   Naam en handtekening van de aanvrager: 
 
 
 

 
 
 
 
 

  hieronder niets schrijven (in te vullen door cultuurdienst) 
 

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

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

afrekening ontvangen op ……… - ……… - ……………… 


