
GEMEENTE MALDEGEM 

Markstraat 7 – 9990 Maldegem 

Tel. 050 72 89 51 

 

 

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING VAN EEN 

ONTWIKKELINGSPROJECT (gemeentelijk reglement van 26 oktober 2005 

en latere wijzigen dd 2010, 2012, 2015) 

 

IN TE DIENEN VOOR 11 NOVEMBER VAN HET LOPENDE JAAR WAARVOOR MEN SUBSIDIES 

AANVRAAGT!!! 

Datum van de aanvraag:  

I. AANVRAGER (begunstigde of contactpersoon) 

A. Naam: 

 

B. Adres:  

 

Telefoon/gsm: 

 

E-mail:  

 

 

II. CATEGORIE 

A. Maldegemse Ontwikkelingswek(st)ers voor hun initiatieven ter plaatste/  

II A invullen, bijlag 1-2 

 

B. Inzamelings- en sensibiliseringsacties rond het Noord-Zuid thema op het 

grondgbeid van de gemeente Maldegem 

II B invullen, bijlage 1-2 

 

C. Kleinschalige, tijdelijke projecten door jongeren in ontwikkelingslanden 

II C invullen, bijlage 3 

 

D. Lagere en middelbare scholen op grondgebied Maldegem voor mondiale 

vorming 

II F invullen, bijlage 1-2 



 

IIA.       AANVRAAG VOOR SUBSIDIERING VAN EEN MALDEGEMSE 

ONTWIKKELINGSWERK(ST)ER VOOR ZIJN/HAAR INITIATIEVEN TER PLAATSTE. 

1. Naam van de ontwikkelingswerk(st)er: 

 

2. Geboorteplaats en -datum: 

 

3. Adres: 

 

4. Telefoon/GSM: 

E-mail: 

 

5. Naam bank + rekeningnummer (IBAN/BIC): 

 

6. Vereniging waarvoor hij/zij werkt: 

Naam: 

Adres: 

 

7. Aanvangsdatum van de tewerkstelling ter plaatse:  

 

8. Aanvrager is: 

- Woonachtig te Maldegem 

- Door familiale banden verbonden met Maldegem (naam, adres, band) 

 

9. Omschrijving van het project of van werking te plaatse: 

a. Het project kadert in volgende prioritaire sector: 

Gezondheidszorg / onderwijs / landbouw (voedselzekerheid) / basisinfrastructuur 

/ maatschappijbouw.  

b. Is het project in strijd met één of meerdere thema’s van die hierna volgende 

sector overschrijdende thema’s? 

Respect voor het leefmilieu en aldus de bevordering van een duurzame 

ontwikkeling, gendergelijkheid (man-vrouw/jonge-oud), stimulering van de 



sociale  economie, sociale rechtvaardigheid en respect voor de mensenrechten, 

rekening houden met culturele factoren.  

 

10. Activiteitenverslag lopend jaar:  

Opsomming lopende werking project via bijlage toegevoegd (overzicht, brochure, …)  

 

 

 

 

11. Kostenstaat: 

Verantwoording gemaakte kosten via subsidie terug te vorderen of te bekostigen door 

subsidiegelden (overzicht, bijlage, …) 

 

 

 

 

 

12. Naam vertegenwoordiger(s) project in de MAM: 

 

 

Zie voor waarden subsidiereglement OS 

Via deze perso(o)n(en) wordt gecommuniceerd in naam ven het secretariaat van de 

MAM. 

  



IIB.          AANVRAAG VOOR SUBSIDIERING VAN INZAMELINGS- OF 

SENSIBILISERINGSACTIES ROND HET NOORD-ZUID THEMA OP HET 

GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE MALDEGEM. 

 

1. Initiatiefnemer 

a. Naam (vereniging of persoon): 

b. Adres (zetel, secretariaat of domicilie): 

Tel/GSM: 

E-mail: 

 

c. Naam bank + rekeningsnummer (BIC/ IBAN): 

d. Juridisch statuut (feitelijke vereniging, vzw,…) 

e. Aangesloten bij andere gemeentelijke adviesraden dan de MAM? Zo ja, welke?  

 

2. Naam vertegenwoordiger in de MAM: 

Zie voorwaarden subsidiereglement OS 

Via deze perso(o)n(en) wordt gecommuniceerd in naam van het secretariaat van de 

MAM. 

 

3. Omschrijving van de acties: geldinzameling of sensibilisering?  

a. Benaming: 

 

b. Datum (of periode) waarop deze actie(s) doorgaat(n): 

 

c. Plaats(en): 

 

 

Gelieve als bijlage volgende gegevens bij de subsidieaanvraag te voegen:  

1. Een nauwkeurige omschrijving van de actie met vermelding van: 

a. Thema 

b. Doelstelling en eventuele bestemming van de opbrengst 

c. Ev. opsomming en omschrijving van deelnemende groepen 

d. Doelgroep 

e. Eigen inbreng 

f. Eventuele samenwerkingsverbanden met andere verenigingen 

  



IIC.          AANVRAAG VOOR KLEINSCHALIGE, TIJDELIJKE PROJECTEN DOOR 

JONGEREN IN ONTWIKKELINGSLANDEN 

 

1. Naam aanvrager: 

2. Adres aanvrager: 

3. Geboortedatum aanvrager: 

4. Gedetailleerde beschrijving van het project: 

- Indien project plaatsvond in 1ste helft lopend jaar: bij aanvraag indienen 

- Indien project plaatsvindt in 2de helft lopend jaar: uiterlijk voor 31/12 indienen. 

 

Indien herhaaldelijke aanvragen door jongeren, kan een uiteenzetting tijdens een 

algemene vergadering MAM worden gevraagd. 

5. Naam begeleidende organisatie: 

6. Naam bank + rekeningnummer (BIC EN IBAN) m.b.t. project: 

  

Geen eigen bankrekeningnummer maar dit ten voordele van het project 

  



IIF.          AANVRAAG DOOR LAGERE:MIDDELBARE SCHOOL VOOR MONDIALE 

VOMRING NAAR LEERLINGEN TOE 

 

1. Gegevens school: 

2. Soort activiteit:  

- Jaarthema:  

- Deelname nationale campagnes 

-  Kortstondig eigen initiatief 

- Overkoepelend  

- Specifiek leerjaar  

3. Communicatie naar ouders toe: 

Via welke wegen, materiaal (mag worden bijgevoegd)  

 

4. Logo gemeentebestuur op website?  

 

5. Nauwkeurige beschrijving van de actie(s) 

  



Bijlage 1 

 

 

 

Gemeentebestuur Maldegem 

 

Noord – Zuid dienst 

 

Markstraat 7 

 

9990 Maldegem 

 

 

 

 

 

VERKLARING 

 

 
Ondergetekende neemt kennis van het subsidiereglement van 26/10/2005 met latere 

wijzigingen en verklaart zich akkoord met de bepalingen: 

 

1/ Aanvaarding en controle va het gemeentebestuur op zowel inhoud als de uitwerking 

van het project en de boekhouding. 

 

2/ Vermelding “de gemeente Maldegem steunt dit project” of loge gemeentebestuur 

Maldegel op alle promotiemateriaal of op de website mbt campagne, actie, project.  

 

 

 

 

 

Plaats en datum 

 

Naam 

 

 

Ter ondertekening door aanvragers binnen categorie IIA – IIB - IIF 

 

 



Bijlage 2 

 

 

Gemeentebestuur Maldegem 

 

Noord – Zuid dienst 

 

Markstraat 7 

 

9990 Maldegem 

 

 

 

 

UITNODIGING  

 

 
Graag nodigen we het collega uit voor het bijwonen van volgende 

initiatieven: 

 

- Naam vereniging 

- Actie 

- Datum  

 

 

 

 

Plaats en datum 

Naam 

 

In te vullen door aanvragen binnen alle categorieën indien planning initiatieven 

waarbij College kan worden uitgenodigd 

  



Bijlage 3 

 

Gemeentebestuur Maldegem 

 

Noord – Zuid dienst 

 

Markstraat 7 

 

9990 Maldegem 

 

 

 

BESCHRIJVING PROJECT 

 

 

Hierbij verklaart de aanvrager een getailleerde beschrijving van de ervaringen 

binnen het project in te dienen uiterlijk voor 31/12. 

 

 

 

 

Plaats en datum 

Naam 

 

 

 

In te vullen door aanvragers binnen categorie IIC, bij wijze van feedback 

ervaringen deelgenomen project.  

 

 


