
Subsidieformulier
Subsidie voor een 

extra inspanning op fuiven 
op het vlak van preventie

Jeugddienst Maldegem
 

Gemeentehuis (Gelijkvloers)
Marktstraat 7, 9990 Maldegem

050 72 86 28

jeugddienst@maldegem.be

jeugddienst.maldegem

Aandacht!
Dit formulier moet, samen met de noodzakelijke bijlagen, ingediend worden bij de Jeugddienst tijdens 
het lopende gemeentelijk dienstjaar (1 januari - 31 december) en dit ten laatste tegen 1 november. 
Het laattijdig of op de verkeerde plaats indienen van dit formulier kan het recht op deze terugbetaling 
laten vervallen!

Enkel erkende jeugdverenigingen of samenwerkingsverbanden tussen erkende jeugdverenigingen 
uit Maldegem komen in aanmerking voor de 250 euro subsidies. De aanvraag kan bij iedere fuif 
worden gesubsidieerd indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Per fuif kan er 
slechts één vereniging een subsidie aanvragen. Het evenement moet ook toegankelijk zijn voor alle 
geïnteresseerden, dus niet enkel voor de eigen leden.

Op alle promotiemateriaal dient de ondersteuning van de gemeente Maldegem (met logo) worden 
vermeld. De initiatiefnemers dienen tijdig een uitnodiging tot bijwonen van het cultureel project toe te 
sturen aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Het evenement moet doorgaan op grondgebied van de Gemeente Maldegem.

Bij het bepalen van het bijkomende fuifsubsidiebedrag van 250 euro wanneer de organisatie 
inspanningen levert op het vlak van drugpreventie, moet aan volgende voorwaarden worden voldaan: 

  Aan de inkom van de fuif hanteert de organisator het systeem van de polsbandjes < 16 jaar /  
  16-18 jaar / +18 jaar en bijhorende banners, die te ontlenen zijn bij de jeugddienst. 
  Indien het een evenement betreft met meer dan 500 verwachte bezoekers, dient de    
  organisator verplicht aanwezig te zijn op de coördinatievergadering. 
  De organisator verbindt zich er toe om geen pure sterke alcoholische dranken te serveren   
  zoals jenever, pure wodka en likeuren. 
  De organisator verbindt zich er toe om water goedkoper aan te bieden dan de andere   
  frisdranken en bier op de fuif. 



Identificatie van de aanvrager

Naam vereniging:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam aanvrager:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adres:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telefoonnummer/GSM:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E-mail:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bankrekeningnummer vereniging: BE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ondergetekende vraagt hierbij een subsidie voor een extra inspanning op fuiven op het vlak 
van drugpreventie. 

Hierbij wordt bevestigd dat de fuif daadwerkelijk plaats vond.

Bij het bepalen van het bijkomende fuifsubsidiebedrag van 250 euro wanneer de organisatie 
inspanningen levert op het vlak van drugpreventie, moet aan volgende voorwaarden worden voldaan: 

  Aan de inkom van de fuif hanteert de organisator het systeem van de polsbandjes < 16 jaar /  
 16-18 jaar / +18 jaar en bijhorende banners, die te ontlenen zijn bij de jeugddienst. 
 Indien het een evenement betreft met meer dan 500 verwachte bezoekers, dient de 
 organisator verplicht aanwezig te zijn op de coördinatievergadering. 
 De organisator verbindt zich er toe om geen pure sterke alcoholische dranken te serveren zo 
 als jenever, pure wodka en likeuren. 
 De organisator verbindt zich er toe om water goedkoper aan te bieden dan de andere 
 frisdranken en bier op de fuif. 

Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor het bepalen van de grootte van het 
subsidiebedrag na evaluatie van de gemaakte kosten. 

Het College van Burgemeester en Schepenen kan beslissen het subsidiebedrag niet te verlenen 
wanneer de gemaakte afspraken in de fuifcoördinatievergadering niet worden nageleefd. 

Berekening

Basissubsidie: ___________________ (max. subsidiebedrag = 250 euro) 

Datum & handtekening:


