Aanvraag subsidie ‘Wijk aan Zet’ –
oproep september 2017

Opsturen
t.a.v. Dienst Ontmoeten en Verbinden
Botermarkt 1
9000 Gent

Persoonlijk afgeven
Keizer Karelstraat 1.
9000 Gent
elke werkdag van 9 tot 12 uur en
van 13.30 tot 16 uur

Meer info
tel.: 09 266 55 50
wijkaanzet@stad.gent
www.stad.gent/wijkaanzet

Belangrijke informatie voor de invuller
Dit formulier is geldig sinds 1 februari 2014.

Waarvoor dient dit formulier?
Aan de hand van de subsidie ‘Wijk aan Zet’ wil de Stad Gent het zelfinitiatief en het medebeheer
van bewonersgroepen financieel ondersteunen. Met deze subsidie kunnen bewonersgroepen
acties opzetten met als specifiek doel de leefbaarheid, het samenleven, de participatie en
betrokkenheid in de wijk te verbeteren. Een grote mate van zelfinitiatief en medebeheer staat
centraal.
Met dit formulier kan u deze subsidie aanvragen. De voorwaarden vindt u in het
‘Subsidiereglement betreffende de financiële steun voor acties van wijkbewoners in de wijken van
Gent - Subsidie Wijk aan Zet’. U vindt dat reglement op www.stad.gent. U kunt het ook opvragen
bij de Dienst Ontmoeten en verbinden.
Tegen wanneer bezorgt u ons dit formulier?
Het formulier moet uiterlijk tegen 30 september 2017 ingediend zijn.
Wat hebt u nodig om dit formulier in te vullen?
 het bankrekeningnummer waarop we de subsidie moeten storten
 het ondernemingsnummer van de bewonersgroep (voor een vzw)
 de gegevens van de uitgaven en inkomsten van uw activiteiten
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Informatie ivm het initiatief
1. Waar en wanneer zal het initiatief plaatsvinden?
|Dit formulier geldt enkel voor activiteiten die plaatsvinden tussen 1 januari 2018 en 30
november 2018)
|De verschillende wijken zijn: Gent-Binnenstad/ Sluizeken-Tolhuis-Ham/ Macharius-Heirnis/
Brugse Poort-Rooigem/ Watersportbaan-Ekkergem/ Elizabethbegijnhof-Papegaai/ RabotBlaisantvest/ Wondelgem/ Bloemekenswijk/ Muide-Meulestede-Afrikalaan/ Gentse
Kanaaldorpen en –zone/ Oostakker/ Dampoort/ Sint-Amandsberg/ Moscou-Vogelhoek/
Gentbrugge/ Oud Gentbrugge/ Ledeberg/ Zwijnaarde/ Nieuw Gent – UZ/Stationsbuurt-Zuid/
Stationsbuurt-Noord/ Sint-Denijs-Westrem-Afsnee/ Mariakerke/ Drongen

locatie (wijk):
datum:
uur:
2. Vul de naam van uw initiatief en bewonersgroep in.
naam initiatief:
naam bewonersgroep:
3. Omschrijf kort het initiatief (verduidelijk van de activiteiten).
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4. Geef aan welk soort activiteit(en) u zult organiseren.
☐ straat-, plein- of buurtfeest
☐ creatieve of kookactiviteit
☐ culturele activiteit
☐ sport
☐ leefstraat
☐ natuur
☐ tuinieren
☐ andere en verduidelijk
5. Geef aan welke doelgroep u wilt bereiken.

6. Geef weer hoeveel mensen verwacht worden op het initiatief.
aantal:
7. Vink de looptijd van uw initiatief aan.
|Subsidies voor kortlopende activiteiten die uitsluitend op ontmoeten gericht zijn (bijvoorbeeld
een straatfeest, een receptie, optochten, dagactiviteiten, …) kunnen voor maximaal 1 jaar
worden goedgekeurd. Wel kan de betrokken bewonersgroep het daaropvolgende jaar een
nieuwe aanvraag indienen voor een gelijkaardig initiatief.
Subsidies voor langer lopende, meer structurele activiteiten (zoals wijkkranten, blogs,
structurele wijkwerkingen) kunnen nu met één aanvraag voor maximaal drie jaar worden
goedgekeurd. Er moet wel een expliciete motivering zijn en de activiteiten moeten een
wijkbreed effect hebben.

☐ eenmalig. Ga naar vraag 9.
☐ structureel (2 jaar). Ga naar vraag 8.
☐ structureel (3 jaar). Ga naar vraag 8.
8. Motiveer uw keuze voor een structureel initiatief.
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9. Wat is de meerwaarde voor uw buurt of wijk?

10. Beschrijf kort in welke fase de organisatie van uw initiatief nu zit.
|Bijvoorbeeld: idee, voorbereiding, zo goed als klaar, …

11. Werkt u voor uw initiatief samen met andere partners?
☐ ja. Ga naar vraag 12.
☐ nee. Ga naar vraag 13.
12. Geef de partners aan waarmee u samenwerkt voor uw activiteit(en).
|Bijvoorbeeld: andere bewonersgroepen, lokale handelaars, bedrijven, scholen, organisaties,
stadsdiensten, overheden, …

13. Wat doen jullie, als bewoners, zelf in de organisatie van het initiatief?
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14. Hoe wilt u uw activiteit(en) bekendmaken aan de lokale bewoners en eventuele
doelgroepen?

Informatie over de uitgaven en inkomsten
15. Geef aan welk bedrag u vraagt aan ‘Wijk aan Zet’.
Gevraagd bedrag:
16. Vul de geplande uitgaven en inkomsten in.
Nr.

Omschrijving

Geraamde
kosten

Het aan Wijk
aan Zet
gevraagde
deel van de
kosten

Geraamde
inkomsten

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
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14
Nr.

Omschrijving

15

Sabam

16

Billijke vergoeding

17

Verzekering

18

Afvalopruiming

Geraamde
kosten

Het aan Wijk
aan Zet
gevraagde
deel van de
kosten

Geraamde
inkomsten

19
20
21

Toegangsprijzen

22

Inkomsten uit consumpties

23

Maaltijden

24

Andere subsidies (naast Wijk aan Zet)

25

Sponsoring

26
27

Algemeen totaal

17. Wat zijn de plannen met een eventuele winst uit de inkomsten?
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Informatie over de aanvrager
18. Vul het rekeningnummer in waarop de subsidie gestort mag worden.
rekeningnummer IBAN:
ǀ Voorbeeld: BE68 5390 0754 7034.

19. Kruis de juiste rechtsvorm van uw bewonersgroep aan.
☐ een feitelijke vereniging. Ga naar vraag 20.
☐ een vzw. Ga naar vraag 21.
20. Vul uw persoonlijke gegevens in als verantwoordelijke van de aanvraag.
voornaam:
achternaam:
straat en nummer/bus:
postcode en gemeente:
rijksregisternummer:
ǀ Voorbeeld: 80.01.03-231.05. U vindt uw rijksregisternummer op de achterkant van uw identiteitskaart.

21. Vul de gegevens in van uw vzw.
adres maatschappelijke
zetel:
ondernemingsnummer:
ǀ Voorbeeld: 0123.456.789

voornaam contactpersoon:
achternaam contactpersoon:

22. Vul in hoe we u kunnen bereiken.
telefoon of gsm:
e-mailadres :
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Engagement van minstens 6 andere bewoners
23. Vul hieronder de gegevens (en handtekening) in van minstens 6 andere bewoners dan de
verantwoordelijke voor de aanvraag, als blijk van hun engagement en interesse voor het
initiatief.
Gegevens andere bewoners dan de verantwoordelijke

Handtekening

1 voor- en achternaam

straat + nr. (+ev.
busnr.)
postcode + gemeente
e-mailadres
geboortedatum
2 voor- en achternaam

straat + nr. (+ev.
busnr.)
postcode + gemeente
e-mailadres
geboortedatum
3 voor- en achternaam

straat + nr. (+ev.
busnr.)
postcode + gemeente
e-mailadres
geboortedatum
4 voor- en achternaam

straat + nr. (+ev.
busnr.)
postcode + gemeente
e-mailadres
geboortedatum
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Gegevens andere bewoners dan de verantwoordelijke

Handtekening

5 voor- en achternaam

straat + nr. (+ev.
busnr.)
postcode + gemeente
e-mailadres
geboortedatum
6 voor- en achternaam

straat + nr. (+ev.
busnr.)
postcode + gemeente
e-mailadres
geboortedatum

Ondertekening
24. Vul de onderstaande verklaring in.
Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld.
Datum:
/

Handtekening:
/

De persoonsgegevens die u ons geeft, komen in een bestand dat de Stad Gent beheert en verwerkt. Dat gebeurt in
overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U hebt het recht
om uw gegevens in te zien en om ze kosteloos te laten verbeteren of schrappen door te mailen naar
gentinfo@stad.gent. We zullen uw gegevens enkel gebruiken voor de stedelijke dienstverlening.

Hoe gaat het nu verder met dit formulier?
De Dienst Ontmoeten en Verbinden controleert de gegevens op deze aanvraag. De aanvraag die u
indient, zal in de loop van oktober 2017 beoordeeld worden door een wijkjury, bestaande uit
enkele bewoners, vertegenwoordigers van plaatselijke verenigingen en ambtenaren van de Stad
Gent.
Het advies van die jury wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen.
Na die goedkeuring, krijgt u een brief van Dienst Ontmoeten en Verbinden met de gemotiveerde
beoordeling van de jury en bekendmaking van het toegekende bedrag van de wijksubsidie. Dat
vormt het eigenlijke startschot voor de effectieve uitvoering van uw initiatief.
(einde formulier)
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