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Vragenlijst werking Schotense jeugdbewegingen 
 

Gelieve bijgevoegde vragenlijst duidelijk en correct in te vullen en terug te bezorgen aan de 

gemeentelijke dienst jeugd & gezin, Sint-Cordulaplein 1-2, 2900 Schoten, ten laatste op: 

woensdag 15 september '21. 

 

• Ondergetekende,       , voorzitter/ secretaris/ groepsleider /andere van 

       vraagt met deze subsidies aan voor eerdergenoemde 

organisatie. 

 

• Bij welke koepelorganisatie is uw vereniging aangesloten? vb. Chirojeugd Vlaanderen. 

    

 

• Hoeveel leden zijn verzekerd en aangesloten bij uw vereniging?  

Maak een duidelijk onderscheid tussen leden en leiding.  

(V.B.'s, kookouders, enz... gelden niet als leiding of leden.) 

 vb. totaal aangesloten personen:  60 

  totaal aantal leden: 52 

  aantal Schotense leden: 15 

  aantal personen in leiding:   8 

 Totaal:    Leden:   Schotense leden:   Leiding:   

• Geef in bijlage een officiële ledenlijst met vermelding van naam, woonplaats en geboortedatum 

van de personen, aangesloten bij uw vereniging. Leiding hoort hier ook bij. (Vb. lijst 

verzekeringsmaatschappij.) 

• Geef in bijlage een opsomming van de personen/ leiding die houder zijn van een erkend brevet 

“animator in het jeugdwerk” of in het bezit zijn van een Elders Verworven Competentie (EVC: 

3 jaar leiding op 31/08/2021, opleiding leerkracht / opvoeder,…) 

• Geef in bijlage een opsomming van de personen/ leiding die in het bezit zijn van een geldig attest 

“basis brandbestrijding / kleine blusmiddelen”. Vermeld de namen en de datum van het attest. 

• Geef in bijlage een opsomming van de door uw vereniging georganiseerde activiteiten (voor de 

periode van 1 september '20 tot 31 augustus '21), buiten de kampdagen. 

 vb. zondag 13/09/20: zwemnamiddag in het zwembad van Brasschaat; 

   zondag 20/09/20: verkeerszoektocht doorheen Schoten. 
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• Vermeld de door uw vereniging georganiseerde kampen tijdens de schoolvakanties. 

Data Afdeling/Tak/Groep Locatie Aantal deelnemers 

    

    

    

    

opm.: de voorbeelden zijn louter fictief gekozen om de vragen te verduidelijken. 

• Noteer duidelijk het REKENINGNUMMER:       waarop het 

subsidiebedrag mag gestort worden. 

Deze informatie zal gebruikt worden voor de berekening en uitkering van de jaarlijkse basis- & 

werkingssubsidies. 

• Ondergetekende is in het bezit en op de hoogte van de normen ter erkenning van jeugdbewegingen. 

• Ondergetekende verklaart met deze dat de jeugdbeweging ervoor zal zorgen dat ze zo snel mogelijk 

voldoen aan de normen voor subsidies, zoals voorzien in de reglementering 

 

Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht op de gemeentelijke dienst jeugd & gezin,  

Sint-Cordulaplein 1-2, 2900 Schoten. Tel. 03 685 19 18. 

E-mail: jeugddienst@schoten.be. 

 

Naam ondergetekende:           

Adres:              

Telefoon:       GSM:        

E-mail:           

Datum:       

Handtekening: 

   

mailto:jeugddienst@schoten.be

