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POWELL ZEESCOUTS VAN ANTWERPEN 
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 Thonetlaan 165 – 2050 Antwerpen 

 

Ondernemingsnummer: BE 0408.650.805 

adviesraad@zasantwerpen.be  

 

AANVRAAG SUBSIDIES 

De spelregels voor het indienen van de projecten zijn als volgt: 

Naar vorm:  

De solliciterende organisatie is Belgisch en realiseert het project in België. Deze organisatie is geen 

vennootschap en heeft geen commercieel oogmerk. Aanvragen van sportverenigingen en van 

feitelijke verenigingen zoals voor een wijkfeest, buurtfeest of jubileumfeest komen niet in 

aanmerking. 

Na toewijzing van een budget dient het project opgestart te worden binnen de zes maanden na 

toewijzing en dient het gerealiseerd te zijn ten laatste binnen een termijn van 24 maanden na 

toewijzing, behoudens andere overeengekomen termijnen. 

Organisaties die een steunvraag indienen, vullen daartoe onderstaand formulier in, en verklaren 

op eer te voldoen aan de gestelde voorwaarden.   

Een organisatie kan maximaal één aanvraag om de 3 jaar indienen. 

Naar inhoud: 

� Het project past in één van de domeinen van Koninklijke Vereniging der Baden-Powell 

Zeescouts van Antwerpen VZW, nl. een jeugdvereniging met een nautische werking. 

� De financiële steun komt ten goede aan een organisatie of vereniging en niet aan één of 

meerdere fysieke personen. 

� De financiële steun komt rechtstreeks ten goede aan de organisatie of vereniging.  Indirecte 

steun komt niet in aanmerking. 

� De aanvraag wordt tijdig ingediend en dit voor de deadline die vermeld staat op het 

aanvraagformulier. 

� Het project voldoet aan minstens één van de volgende waarden:  

Opleiding – samenwerking – solidariteit – respect 

 

Onderstaand formulier ingevuld mailen naar adviesraad@zasantwerpen.be 

Aanvragen dienen steeds ingediend te worden voor 31 december.   

Goedgekeurde toelagen wordt uitgereikt tijdens Opening Vaarseizoen in april van het volgende jaar. 
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Algemene info van de aanvragende organisatie/vereniging: 

� Naam van de aanvragende organisatie:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� (Post)adres:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� Telefoon:  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

� E-mail:  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

� Ondernemingsnummer:  BE ………………………………………………………………………………………. 

� Bankrekeningnummer in IBAN-formaat van de vereniging 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

� Contactpersoon:  ………………………………………………………………………………………………………. 

� Functie/rol van deze persoon in de aanvragende organisatie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

� Telefoon/gsm:  ………………………………………………………………………………………………………. 

� E-mail:   ………………………………………………………………………………………………………. 

� Omschrijving en uitgebreide toelichting over de activiteiten van de vereniging. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

* Project beschrijving: 

� Waaruit bestaat het project? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Wat is het doel van het project? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Wie wordt finale eigenaar van de eventueel aangekochte goederen en diensten? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

* Financiering: 

� Overzicht van en raming van de kosten van het project 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Bedrag waarvoor financiering gevraagd wordt 

€ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

* Bij te voegen (in pdf) 

� Statuten van de organisatie 

� Offerte/factuur ter verantwoording van het project 

� Logo van de organisatie 

  

Verklaring op eer waaruit blijkt dat de invuller en de verenging te goeder trouw is en kennis heeft 

genomen van onderhavige werkingsvoorwaarden. 

 

Plaats/datum/handtekening 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


