Let op: om het formulier te kunnen invullen, kan het zijn dat u het
eerst op uw computer moet opslaan.

Datum

Aanvraag van een startsubsidie in het kader van het reglement voor de ondersteuning van
de reguliere werking van milieu- en natuurverenigingen in de stad Antwerpen
Dit formulier is bestemd voor de aanvraag van een startsubsidie door een vereniging zonder winstoogmerk of een
feitelijke vereniging, die de bescherming van het leefmilieu, het natuurbehoud of de duurzame ontwikkeling tot
doel heeft.
Gegevens van de vereniging:
De aanvraag betreft een startsubsidie ten gunste van:

De startsubsidie wordt aangevraagd voor:

de eerste keer
het tweede opeenvolgende jaar

Naam vereniging
Straat + nummer
Postcode + Woonplaats
Telefoon/gsm
E-mail
Website
Rekeningnummer IBAN
Gegevens van de aanvrager/contactpersoon:
Voornaam + Naam
Straat + nummer
Postcode + Woonplaats
Telefoon/gsm
E-mail
Functie bij de vereniging
(voorzitter, secretaris,
schatbewaarder...)

een natuurvereniging
een milieuvereniging

Gegevens over de activiteit van de vereniging
Wat is de doelstelling van de vereniging?
(indien van toepassing moet een kopie toegevoegd worden van de geldende statuten van de vereniging met een
verwijzing naar de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad)

Geef een korte beschrijving van de activiteiten die de vereniging organiseert.
(U mag een bijlage toevoegen met uitgebreidere informatie over de achterliggende visie, de methode, de
betrokkenen en de ingezette middelen.)

Waar en wanneer vindt de activiteit plaats?
(als de subsidieaanvraag is ingediend door een bovenlokale vereniging, wordt ze toegekend voor de werking op
het grondgebied van de stad Antwerpen)

Heeft de vereniging leden?
Ja (voeg een actuele ledenlijst toe met opgave van de bestuursleden)
Nee

Wordt er een publieksmoment voorzien?
Ja
Nee

Indien ja, specificeer
(aard van de activiteit, waar, wanneer,
doelgroep; voeg als bijlage de aankondigingen
van deze activiteiten in het ledenblad of via
flyer/persbericht/affiche toe)

Wordt de activiteit enkel door de eigen organisatie gecoördineerd?
Ja
Nee

Indien nee, wat is de aard van de samenwerking
met derden?

Geef een overzicht van de partners waarmee
wordt samengewerkt.

Op welke manier wordt er rond de activiteit promotie gevoerd?
(gelieve, indien mogelijk, een exemplaar toe te voegen van het publicitair of promotiemateriaal dat in functie
van de activiteit werd of wordt ingezet)

Indien de startsubsidie voor een tweede maal door de vereniging wordt aangevraagd, dient een
werkingsverslag van het voorbije jaar of, indien van toepassing, het door het bestuursorgaan goedgekeurde
jaarverslag, inclusief balansen, rekening en activiteitenlijst bij het aanvraagformulier te worden gevoegd.
De vereniging wordt er ook aan gehouden na afloop van het tweede jaar voor de volledigheid van het dossier
een dergelijk verslag in te sturen.
Verklaring en ondertekening
Met deze ondertekening verklaart u:
kennis te hebben genomen van het stedelijk subsidiereglement ter ondersteuning van de reguliere werking
van milieu- en natuurverenigingen
in het kader van dit reglement geen beheers- of werkingssubsidies te ontvangen
geen subsidies op naam te ontvangen
voor de opgegeven acties geen andere stedelijke subsidies te ontvangen, tenzij nadrukkelijk vermeld
een stadsafgevaardigde toegang te verlenen om ter plaatse de naleving van de bepalingen van het
reglement te controleren
dat de verstrekte inlichtingen correct en volledig zijn
Ik heb alle gegevens correct en volledig ingevuld. Ik begrijp dat het elektronisch indienen van dit formulier
via het internet dezelfde juridische status heeft als een aanvraag met een geschreven handtekening.
Mail het formulier, samen met de gevraagde bijlagen, naar duurzame.stad@stad.antwerpen.be

