
Subsidieformulier
Kampsubsidies

jeugdbewegingen

Jeugddienst Maldegem
 

Gemeentehuis (Gelijkvloers)
Marktstraat 7, 9990 Maldegem

050 72 86 28

jeugddienst@maldegem.be

jeugddienst.maldegem

Vereniging:
Werkjaar: 
 
Beste kampeerders,
met deze formulieren geven we jullie de kans om op een eenvoudige manier een aanvraag in te 
dienen om kampsubsidies en/of een tussenkomst voor kampvervoer te ontvangen.

Kampsubsidies worden uitbetaald aan de jeugdbewegingen op basis van 
   Kostprijs van het verblijf
  Afstand tussen Maldegem en de kampplaats
  Aantal deelnemers 
  Aantal kampdagen. 

Aandacht:  
Dit formulier moet, samen met de noodzakelijke bijlagen, ingediend worden op de jeugddienst, 
uiterlijk op 30 september van het werkjaar volgden op het werkjaar waarvoor subsidies 
aangevraagd worden. Het laattijdig of op de verkeerde plaats indienen van deze formulieren 
kan het recht op subsidies laten vervallen!

Het volledige ‘reglement voor erkenning en subsidiëring van het plaatselijke jeugdwerk Maldegem’ is 
te verkrijgen op aanvraag bij de Jeugddienst.

Alle gegevens dienen duidelijk én volledig ingevuld te worden!  
Alle gevraagde kopies van huurovereenkomsten en betalingsbewijzen moeten bijgevoegd 
worden.
Geen bewijzen = geen centen!

Hebben jullie nog vragen, geef ons gerust een seintje.



Kampsubsidies

Gegevens kamp:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam vereniging:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam hoofdverantwoordelijken:
 
1. 

2.       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adres hoofdverantwoordelijken:

1.

2.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bankrekeningnummer van de vereniging + adres:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondergetekenden, verantwoordelijken van de organisatie, 
verklaren hierbij dat de verstrekte gegevens juist zijn.

De door het College van Burgemeester en Schepenen aangestelde personen zullen de documenten, 
die als bewijs van de activiteiten gelden, op het secretariaat van de vereniging kunnen raadplegen.

Datum, naam + handtekening                     Datum, naam + handtekening



Heemkampen

Datum kamp: (dag + datum)

VAN

TOT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aantal kampdagen: 
(effectieve kampdagen zoals deze gelden voor de leden, 
dus geen voor- of nakampen voor de leiding - minimum 7 dagen)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afstand Maldegem - kamp:
(totaal afgelegde km, heen en terug, binnen België)
      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kostprijs verblijf: 
(huurprijs en energiekosten)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aantal deelnemers:

Kinderen: 
Leiding:
Kookploeg:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deelnameprijs kinderen: 
Deelnameprijs leiding:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Korte beschrijving van het kamp:
(aantal leeftijdsgroepen, kampthema, programma, eventueel kampboekje bijvoegen, beschrijving van een 
kampdag, ...) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUNTEN

PUNTEN

PUNTEN

OPGELET! 
Kopie huurovereenkomst of factuur bijvoegen, waarop prijs duidelijk vermeld is!
Vergeet ook niet een bewijs van betaling van de energiekosten bij te voegen, indien het 
uiteindelijke bedrag hiervan niet vermeld staat in je huurovereenkomst of factuur.

PUNTEN

Deelnemerslijst met vermelding van adres en geboortedatum invoegen 
(zie pagina 4 en 5)

PUNTEN

PUNTEN

TOTAAL PUNTEN



Namenlijst deelnemers

Tip: Je mag hier ook een persoonlijke bestaande lijst bijvoegen 

Naam & voornaam Adres Geb. datum



Namenlijst leiding

Op de eerste rij naam, adres en geboortedatum van de kampverantwoordelijke vermelden.
Ook de kookploeg vermelden. 
(Deskundige begeleiding betekent alle begeleiders, met of zonder attest of brevet)

Tip: Je mag hier ook een persoonlijke bestaande lijst bijvoegen 

Naam & voornaam Adres Geb. datum



Tentenkampen

Datum kamp: (dag + datum)

VAN

TOT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aantal kampdagen: 
(effectieve kampdagen zoals deze gelden voor de leden, 
dus geen voor- of nakampen voor de leiding - minimum 7 dagen)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afstand Maldegem - kamp:
(totaal afgelegde km, heen en terug, binnen België)
      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kostprijs verblijf: 
(huurprijs terrein, enkel indien deze niet is inbegrepen in de huur van het heem, inclusief energiekosten)
(huurprijs tenten en/of afschrijving eigen tenten. De afschrijving van eigen tenten loopt over een periode van 
vijf jaar, dus 20% per jaar. Daarna kunnen onderhoudskosten worden ingebracht.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aantal deelnemers:

Kinderen: 
Leiding:
Kookploeg:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deelnameprijs kinderen: 
Deelnameprijs leiding:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Korte beschrijving van het kamp:
(aantal leeftijdsgroepen, kampthema, programma, eventueel kampboekje bijvoegen, beschrijving van een 
kampdag, ...) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUNTEN

PUNTEN

PUNTEN

OPGELET! 
Kopie huurovereenkomst of factuur bijvoegen, waarop prijs duidelijk vermeld is!
Vergeet ook niet een bewijs van betaling van de energiekosten bij te voegen, indien het 
uiteindelijke bedrag hiervan niet vermeld staat in je huurovereenkomst of factuur.

PUNTEN

Deelnemerslijst met vermelding van adres en geboortedatum invoegen 
(zie pagina 7 en 8)

PUNTEN

PUNTEN

TOTAAL PUNTEN



Namenlijst deelnemers

Tip: Je mag hier ook een persoonlijke bestaande lijst bijvoegen 

Naam & voornaam Adres Geb. datum



Namenlijst leiding

Op de eerste rij naam, adres en geboortedatum van de kampverantwoordelijke vermelden.
Ook de kookploeg vermelden. 
(Deskundige begeleiding betekent alle begeleiders, met of zonder attest of brevet)

Tip: Je mag hier ook een persoonlijke bestaande lijst bijvoegen 

Naam & voornaam Adres Geb. datum


