aanvraagformulier ondersteuning fonds op maat
Versie 12/03/2008

Groepsgegevens
Groepsnaam
Groepsnummer
Adres

Gemeente en postnummer
Naam aanvrager
Adres Aanvrager

Gemeente en Postnummer
Telefoonnummer contactpersoon
Rekening waar de bijdrage op mag gestort worden
(Opmerking: enkel rekeningen op namen van organisaties en/of groepen worden in aanmerking
genomen)

-

-

Op naam van
Adres
Gemeente en Postnummer

Korte omschrijving situatie
Geef summier weer over hoeveel kinderen het gaat of over welk project het gaat. Waarom
jullie denken dat deze kinderen/dit project in aanmerking komen voor een tegemoetkoming
van Fonds op Maat.

Bijdrage groep
We vinden het belangrijk dat groepen solidariteit binnen de groep proberen te bewerstelligen.
In welke mate dragen de groep of andere partners bij in de kosten ? Wat zijn de redenen
waarom je zelf de volledige kosten niet kan dragen? Hoe is de financiële situatie van jouw
groep ?

Besteding van de gelden
Omschrijf waaraan je het geld wil besteden.
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Begroting
Dit schema is indicatief. We hopen hiermee de voornaamste kostenposten opgesomd te
hebben. Je mag ook je eigen begroting opstellen. Hou dan voor ogen dat we duidelijk willen
zien wat je als groep bijdraagt, wat leden en doelgroepleden bijdragen en waar het geld naar
toe gaat. Voeg zo mogelijk of indien nodig details bij in een afzonderlijke bijlage.
Inkomsten
Bijdrage
ouders/leden
Verminderde
bijdragen
Bijdrage Gouw
Bijdrage District
Bijdrage Groep

Uitgaven

EUR

Vervoerskosten

EUR

EUR

Telefoon

EUR

EUR

Verbruiksmateriaal

EUR

EUR

Gebruiksmateriaal

EUR

Persoonlijk
Materiaal/kledij

bv. Knutselmateriaal
bv. Tenten, …

EUR
EUR

bv.
Stapschoenen,
slaapzak…

Bijdrage tak

Bijdrage
partners
Geldacties

andere

Subsidies
Gemeente
Subsidies
Provincie
Gevraagde bijdrage
FONDS Scouts en
Gidsen Vlaanderen
Andere

TOTAAL

EUR

Huur

EUR

Drukwerk

EUR

Deelname

EUR

Uniform

EUR

EUR

Verzekering

EUR

EUR

Voeding

EUR

EUR
EUR

Andere

EUR
EUR

(bv
kampeerterrein,
gebouw)
(bv kampuitnodiging)
bv toegang zwembad

EUR
EUR
EUR

TOTAAL
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Wat verwachten we nog meer van jou?
Voor individuele leden: een kampboekje, een deelnemerslijst van de effectieve deelnemers
van het kamp net voor of net na het kamp.
Voor projecten: een verslag van 2à 5 pagina’s over hoe het geweest is.

Uitleg en informatie bij het fonds
•
•
•

•

•

Aanvragen stuur je aan Scouts en Gidsen Vlaanderen, Ploeg diversiteit,
Lange Kievitstraat 74, 2018 Antwerpen.
Voor uitleg of verdere informatie kan je op hetzelfde adres terecht. Je kan
eventueel bellen op het nummer 03 231 16 20 (vragen naar Skrolan Hugens) of
mailen naar opmaat@scoutsengidsenvlaanderen.be
Naast dit fonds bestaan er nog andere ondersteuningsinitiatieven vanuit de ploeg
diversiteit. Op www.scoutsengidsenvlaanderen.be vind je meer uitleg over:
• Verminderd lidgeld.
• Kampeermateriaal (slaapzakken, matjes, gamellen, drinkbussen …)kan je
uitlenen bij de materialenbank Scouts en Gidsen Vlaanderen via het nationale
secretariaat.
• Dezelfde doelgroep kan op één van onze Hopper Jeugdverblijven ook genieten
van verminderde verblijfsprijs. Daarvoor neem je contact op met de resident
van de Jeugdverblijven.
Het gevraagde verslag dient als bewijs dat jouw project doorging, en laat ons toe
een duidelijke boekhouding te voeren. We verwachten dus niet dat je een factuur
voorlegt voor elke frank die je uitgaf. Scouts en gidsen zijn nog steeds fier en op
hun eer te vertrouwen. We willen wel een nauwkeurig beeld van wat je activiteit
kost (Bezorg ons bijvoorbeeld de eindafrekening van je kamp, de kopie van grote
facturen wanneer je een verbouwing uitvoert…). Vermeld in welke mate je
doelgroepleden deelnamen (bijvoorbeeld door je deelnemerslijst bij te voegen…).
Voor andere niet-materiële ondersteuning kan je steeds beroep doen op ploeg
diversiteit.
Je
kan
bij
ons
terecht
voor
vorming,
methodieken,
achtergrondinformatie enz. In de Hopper Winkel en de bibliotheek van Scouts en
Gidsen Vlaanderen vind je een aantal publicaties rond diversiteit en werken met
de doelgroepen:



‘Make up your mind’: beautycase boordevol materialen over en voor diversiteit.
www.scoutsengidsenvlaanderen.be/diversiteit.

Privacy
Het spreekt vanzelf dat we persoonlijke en andere gegevens rond deze ondersteuning met de
nodige discretie behandelen en verwachten van jou hetzelfde. De gegevens worden globaal
bijgehouden om later de maatregel te kunnen evalueren.
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Spelregels:
1. Het “Op Maat Fonds” wil een financiële ondersteuning bieden aan iedereen die Scouting op
Maat wil verwezenlijken: Scouts en Gidsen Vlaanderen wil een beweging zijn die open
staat voor alle jongeren uit de samenleving en wil daarom aan iedereen de kans geven om
het spel van scouting mee te spelen. In het bijzonder willen we financiële steun bieden
aan projecten, werkingen of activiteiten van groepen, districten en gouwen met jongeren
met een handicap, vluchtelingen, migranten en andere maatschappelijk achtergestelde
groepen.
2. Op basis van de gegevens uit deze aanvraag bepaalt de ploeg “Diversiteit’ of je al dan niet
voor ondersteuning in aanmerking komt. Eventueel stellen we je nog bijkomende vragen
of gaan we bij je districtscommissaris of gouwcommissaris ten rade. Wanneer je aanvraag
niet goedgekeurd wordt dan bellen we je even op. Tijdens het project is het mogelijk dat
iemand van de diversiteit of de verbondsleiding je project ter plaatse komt bekijken.
Eerder uit interesse dan uit controle. We verwachten dat je hen de nodige informatie
biedt.
3. We verwachten dat je als aanvragende groep ook een inspanning doet. Als stelregel zien
we graag dat je probeert de helft van de kosten zelf te dragen. Uitzonderingen daarop
worden uitzonderlijk toegestaan. Als bijdrage naar leden toe hanteren we als
richtmaximum 75 EUR/lid.
4. Je kan het hele jaar door aanvragen indienen, maar tijdens de vakantieperiode kan het
zijn dat je dan wat langer moet wachten op een antwoord. Subsidies worden toegekend
naar gelang de beschikbaarheid van het fonds. Subsidies voor projecten met een effect
gedurende een lange termijn en investeringen in materialen of lokalen genieten voorkeur.
5. Als je aanvraag goedgekeurd wordt betalen we je de helft van je subsidie als voorschot
uit. Wanneer we bewijzen van je project ontvingen (een financieel verslag (afrekening
kosten en inkomsten en toetsing aan je begroting, kopies van grote facturen, een verslag
van het project zelf, foto’s enz. )) betalen we je na goedkeuring het saldo van de subsidie
uit.
6. Wanneer je project niet doorgaat, verbind je je er toe alle betaalde bedragen terug te
storten.
7. Er wordt enkel gestort op rekeningen van verenigingen of VZW’s, niet op persoonlijke
rekeningen.
Ik verklaar dat de gegeven inlichtingen juist zijn, dat ik de nodige stukken ter staving
(facturen, verslag van het project, foto’s e.d.) zal voorleggen en verklaar me akkoord met de
spelregels hierboven.
Naam:
Datum:
Handtekening:

Goedkeuring groepsleider of verantwoordelijke district of gouw indien het een district of gouw
betreft.
Naam:
Datum:
Handtekening:
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