AANVRAAG
TUSSENKOMST
VERVOER
KAMPMATERIAAL
JEUGDDIENST

Gegevens jeugdvereniging en jeugdvakantie
1. Vul hieronder de gegevens van uw vereniging in.
Naam ........................................................................................................................
rekeningnummer

 --

BE

2. Vul hieronder de gegevens van het kamp in.
Het kamp vond plaats van
te

................................. tot ................................................ 20

.........................................................................................................................................................

De afstand tussen Beveren (deelgemeente) en de kampplaats bedraagt ............................................. km

Bij te voegen bewijsstukken
3. Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt

 een kopie van de overeenkomst met de eigenaar van het terrein of gebouw
 een kopie van de rekening van het vervoer van kampmateriaal
Ondertekening
4. Vul de onderstaande verklaring in
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn.
datum

dag



maand



jaar



handtekening ............................................................................................................
voornaam en achternaam ..........................................................................................................................

Aan wie bezorgt u dit formulier
5. Stuur deze aanvraag voor 1 oktober samen met de gevraagde bewijsstukken naar de
jeugddienst, waarvan het adres onderaan dit formulier vermeld staat.

Hoe gaat het verder met de aanvragen?
6. De jeugddienst legt de aanvraag voor advies voor aan de jeugdraad. Nadien wordt de
tussenkomst binnen de twee maanden uitbetaald.

Uitreksel uit het subsidiereglement

7. De tussenkomst bedraagt 1,50 EUR per kilometer met een maximum van 500 EUR en dit
zowel voor de heenrit als de terugrit. Het aantal kilometers is gelijk aan de afstand langs de
normale weg tussen Beveren en de kampplaats.
De aanvraag tot het bekomen van deze tussenkomst gebeurt bij het college van burgemeester
en schepenen op een formulier dat daartoe ter beschikking gesteld wordt door het
gemeentebestuur. De aanvraag moet gebeuren vóór 1 oktober van het dienstjaar.
De aanvraag moet vergezeld zijn van een kopie van de huurovereenkomst van de kampplaats
en de rekening van het vervoer van kampmateriaal.

vak voorbehouden aan de jeugddienst
Ondergetekende van de Jeugddienst geeft gunstig advies tot het uitbetalen van de tussenkomst
vervoer van kampmateriaal die volgens het toelagereglement werd vastgesteld op een bedrag
van :
........................ km x 1,50 EUR/km = ...................... EUR

datum

dag

 .. maand 

jaar



...................................................... handtekening
............................................................. voornaam en achternaam

CONTACTADRES

Openingsuren

Jeugddienst
Gravenplein 1

●

9120 Beveren

T 03 750 10 30
jeugddienst@beveren.be

Ma-di-woe-do: 8u30 – 12u30 & 13u30 – 17u
vrij: 8u30 – 12u30 & 13u30 – 16u
Zat: 9u – 12u

