AANVRAAGFORMULIER TUSSENKOMST IN
ZOMERKAMPEN / SPEELPLEINWERKINGEN
De gemeente Pepingen geeft een financiële compensatie aan de Pepingse verenigingen die
extra kosten gemaakt hebben naar aanleiding van de coronacrisis voor de organisatie van
coronaproof (zomer)kampen of speelpleinwerking tussen 1 juli 2020 en 30 april 2021.

Naam vereniging

Naam contactpersoon vereniging

E-mailadres contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon
Rekeningnummer vereniging waarop
de subsidie mag gestort worden

BE

Soort erkende Pepingse vereniging:

o
o
o
o

De vereniging verklaart voldaan te hebben
aan de wettelijk opgelegde voorwaarden
die gelden voor het organiseren van een
kamp
De vereniging verklaart het kamp
coronaproof georganiseerd te hebben
volgens de op dat moment geldende
richtlijnen

o
o

Jeugd
Sport
Cultuur
Geen erkende Pepingse vereniging, maar
wel een feitelijke vereniging of een vzw
Ja
Neen, omdat: …

o
o

Ja
Neen, omdat: …

Gemaakte extra onkosten voor het organiseren van een coronaproof kamp of speelpleinwerking
Het gaat hierbij over uitgaven voor extra maatregelen om de organisatie op een veilige en
hygiënische manier te laten verlopen, en dus ook om de veiligheid van de leden/deelnemers te
kunnen garanderen. De verenigingen dienen de facturen voor te leggen die betrekking hebben op
deze extra kosten.
In kolom 2 plaats je een korte omschrijving van de aard van de gemaakte kosten, bijv. aankopen
handgel, bewegwijzering, mondmaskers, drukwerk, desinfectiemiddelen, inzet extra monitoren, huur
van extra lokalen/materialen, extra sanitair, extra aankopen, …

In kolom 3 zet je de kostprijs. In kolom 4 zet je het nummer dat overeenkomst met het bewijsstuk
dat je in bijlage bij deze aanvraag toevoegt. Zet datzelfde nummer ook op het bewijsstuk (factuur,
kassaticket, …) zelf.
Kamp of speelplein
Data en locatie

Omschrijving van de kosten

Kostprijs

Nr.
bewijsstuk

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:

