AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIES
“Pepingen Herleeft”
De gemeente Pepingen geeft een projectsubsidie aan verenigingen die, ondanks de beperkingen
die er in 2021 nog zullen zijn door de coronacrisis, opnieuw activiteiten willen organiseren en het
vrijetijdsaanbod in Pepingen opnieuw willen laten (her)leven.
Het subsidiebedrag wordt als volgt bepaald:
- voldoen aan alle basisvoorwaarden: € 300
- per behaalde extra kwaliteitsvoorwaarde: € 100
Wanneer er extra inspanningen genomen werden voor het werken rond een bepaalde
kwaliteitsvoorwaarde, telt deze voorwaarde dubbel mee.
Het maximum subsidiebedrag bedraagt maximaal 1000 euro per vereniging. De toegekende
subsidie kan niet meer bedragen dan 75% van de totale effectieve kost van het project.
Dien dit formulier ten laatste 10 weken vóór de start van het project in bij de dienst Vrije Tijd
(vrijetijd@pepingen.be / Ninoofsesteenweg 116, 1670 Pepingen).
1. Gegevens aanvrager
Naam vereniging
Naam contactpersoon vereniging
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
Rekeningnummer vereniging waarop de
projectsubsidie mag gestort worden
Soort erkende Pepingse vereniging:

Indien geen erkende Pepingse vereniging,
zijn de volgende voorwaarden allemaal
voldaan:
Wij zijn een:
o Jeugdvereniging
o Sportvereniging
o Cultuurvereniging
o Seniorenvereniging

BE
o Jeugd
o Sport
o Cultuur
o Senioren
o Geen erkende Pepingse vereniging
o De vereniging is een feitelijke vereniging of een vzw
o De vereniging heeft haar zetel in Pepingen en wordt
geleid door een bestuur
o De vereniging organiseert haar activiteiten op het
grondgebied van Pepingen, tenzij er in de gemeente
geen aangepaste infrastructuur aanwezig is
o De vereniging heeft 1 jaar bewezen werking binnen
de gemeente Pepingen
o De vereniging voert geen commerciële of politieke
activiteit uit

2. Het project
Opgelet: enkel activiteiten die plaatsvinden voor 1 december 2021 komen in aanmerking.
Beschrijf hier het project.
Geef zeker aan:
▪ Wanneer en waar het project
plaatsvindt?
▪ Op welke manier het project
bekend werd gemaakt of
gepromoot werd?
▪ Welke doelgroepen het project
tracht te bereiken?
▪ Wat de verwachte opkomst is?
▪ Op welke manier het project
de kwaliteit en de samenhang
van de lokale gemeenschap
versterkt?
▪ Welke doelstelling het
programma tracht te bereiken?

Geef hier een raming van de
inkomsten en uitgaven van het
project.
Geef aan of er eventuele andere
financiële ondersteuning werd
aangevraagd of verworven.

+ bijlage 1: folder/poster/programma/brochure/aankondiging/uitnodiging van het project met het gemeentelogo.
+ bijlage 2: ingevuld aanvraagformulier evenementen
+ bijlage 3: ingevulde CERM met code groen (https://www.covideventriskmodel.be/)
➔

De vereniging wenst enkel de basisprojectsubsidie van € 300 aan te vragen: JA - NEE

JA: Indien u enkel de basisprojectsubsidie aanvraagt, dient u volgende pagina’s niet verder in te vullen.
NEE: gelieve de volgende pagina’s verder in te vullen.

3. Extra kwaliteitsvoorwaarden
Projecten die, naast de basisvoorwaarden, ook voldoen aan één of meerdere van onderstaande
kwaliteitsvoorwaarden, kunnen een subsidieverhoging bekomen van € 100 per behaalde extra
kwaliteitsvoorwaarde.
Gelieve elk initiatief te verantwoorden door mogelijke promotie- en communicatiematerialen
(affiches, posters, uitnodigingen, Facebookberichten,…), draaiboeken, prijslijsten,
rekeninguittreksels, foto’s, enz. als bijlage in te dienen.
Duid aan op welke kwaliteitsvoorwaarden het project wil inzetten:

o

Divers doelpubliek

o

Aangepaste mobiliteit

o

Doelgroep getroffen door coronacrisis

o

Samenwerking

o

Maatschappelijk/sociaal thema

o

Lokale handel

o

Duurzaamheid

o

Coronabeperkingen

o

Lokaal talent

o

Vernieuwing

Licht hieronder de aangeduide voorwaarden toe:

1) DIVERS DOELPUBLIEK
Beschrijf hier hoe het project inzet op
publieksverbreding en welke initiatieven er worden
genomen om het project zo laagdrempelig mogelijk te
maken.

Mogelijkheden: toegankelijkheid verhogen voor mensen met een beperking, gebruik van aangepaste
tarieven voor doelgroepen, acties om specifieke kansengroepen te bereiken, aangepast taalgebruik in
communicatie, enz.

2) DOELGROEP GETROFFEN DOOR CORONACRISIS
Beschrijf hier hoe het project mensen of groepen die
specifiek getroffen zijn door de coronacrisis aantrekt of
betrekt in de organisatie van het project.

Mogelijkheden : ouderen, kinderen en jongeren, mensen in armoede, inwoners in kwetsbare situaties,
specifieke beroepsgroepen die hun activiteiten niet konden uitvoeren of juist extra inspanningen hebben
geleverd, lidgelden aanpassen, …

3) MAATSCHAPPELIJK/SOCIAAL THEMA
Beschrijf hier de inhoud van het project. Geef duidelijk
de doelstellingen weer van hetgeen het project op
maatschappelijk en/of sociaal vlak tracht te bereiken.

Mogelijkheden: multiculturalisme, diversiteit, mondialisering, maatschappelijke problemen (armoede,
gendergelijkheid, enz.), …

4) DUURZAAMHEID
Beschrijf hier hoe het project zich focust op het thema
duurzaamheid en/of geef weer welke maatregelen er
genomen worden zodat het project op een
milieuvriendelijke en duurzame manier georganiseerd
kan worden.

Mogelijkheden: gebruik van duurzame producten (korte keten, lokale leveranciers, promoten van
streekproducten, FairTrade, …), duurzame werking (er is een blijvend effect) of sensibilisering (recyclage,
sorteren, enz.), …

5) LOKAAL TALENT
Beschrijf hier hoe het project lokaal talent inzet en op
welke manieren dat de naamsbekendheid van de
artiest en de gemeente op een positieve wijze
beïnvloedt.

Mogelijkheden: uitnodigen van plaatselijke kunstenaars, plaatselijke muziekgroepen, …

6) AANGEPASTE MOBILITEIT
Beschrijf hier hoe het project zich focust op het thema
aangepaste mobiliteit. Licht alle genomen initiatieven
toe.

Mogelijkheden: promoten openbaar vervoer, fietsparking voorzien, inzetten op alternatieve
parkeermogelijkheden, sensibilisering (BOB, veilig in het verkeer, enz.), …

7) SAMENWERKING
Beschrijf hier met welke partners het project tot stand
is gekomen en evalueer de samenwerking. Geef weer
op welke wijze het partnerschap het project versterkt.

Mogelijkheden: inhoudelijke en aantoonbare samenwerking met 2 vrijetijdspartners uit dezelfde sector
(cultuur, jeugd, sport, toerisme, erfgoed, …) of met 1 vrijetijdspartner uit een andere sector.

8) LOKALE HANDEL
Licht toe hoe het project de lokale handel versterkt.
Geef weer welke streekproducten er worden
aangeboden of welke handelaren betrokken worden.

Mogelijkheden: aankoop goederen bij lokale handelaars, …

9) CORONABEPERKINGEN
Beschrijf hier welke maatregelen er worden genomen
om de locatie van het project coronaveilig te
organiseren.

Mogelijkheden: capaciteit van de zaal wordt omwille van corona beperkt, ontsmetten zaal, aparte in- en
uitgang, …

10) VERNIEUWING
Beschrijf hier in welke mate en op welke manier het
project vernieuwend en/of origineel is voor de
gemeente.

Mogelijkheden: ledenwerving, verdere digitalisering,..

De vereniging verklaart dit aanvraagformulier juist en volledig te hebben ingevuld, en de nodige
bijlagen te hebben toegevoegd.

Handtekening en naam van de contactpersoon van de vereniging:
Datum:

