AANVRAAG VAN EEN SUBSIDIE IN
HET KADER VAN HET PROVINCIAAL
REGLEMENT ‘WERELDBURGERSCHAP
STIMULEREN IN WEST-VLAANDEREN’

Wereldhuis West-Vlaanderen
Hugo Verrieststraat 22,
8800 Roeselare.
051 26 50 50
wereldhuis@west-vlaanderen.be

Voorbehouden voor administratie:

W-202_ - _ _ _
Datum indiening: _ _ / _ _ / 202_

Welke aanvraag dien je in?
0 Projectsubsidie
0 Aanvraag voor een subsidieovereenkomst

De aanvraag kan enkel gebeuren via dit aanvraagformulier vóór 1 april of vóór 1 oktober.
Dit formulier is een toepassing van het Provinciaal reglement ‘Wereldburgerschap stimuleren in
West-Vlaanderen’.
Je vindt een digitale versie van dit reglement op www.west-vlaanderen.be/wereldhuis.
Bijkomende tekst en uitleg is te vinden in de bijhorende inspiratiegids. Maar even langskomen in
het Wereldhuis om jouw projectidee voor te leggen, is zeker een goed idee.
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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Organisatie
1.

Naam organisatie:

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

2.

Straat & nr.:		

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

3.
5.

Postcode en gemeente: ………………………………………………………................................................
Bedrijf
De organisatie is een:
Lokaal openbaar
Intergemeentelijk
Feitelijke
vzw
Andere
School
Vereniging
bestuur
samenwerkingsverband
Website organisatie:
………………………………………………………................................................

6.

Naam van de overkoepelende organisatie: ………………………….................................................

4.

Met duidelijke antwoorden op de volgende vragen help je ons de werking van je organisatie
beter te leren kennen:
7.

Wanneer en hoe is de organisatie ontstaan?

8.

Wat is het hoofddoel van de organisatie?
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Contactpersoon (staat in voor alle communicatie)
Voor- en familienaam: 		

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

Straat & nr.:			

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

Postcode en gemeente: 		

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

Functie binnen de organisatie:

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

Telefoon of gsm:			

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

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

Financiële Gegevens
Rekeningnummer (IBAN):

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

Naam rekeninghouder:		

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

Ondernemingsnummer: 		

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

Straat en nummer:		

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

Postcode en gemeente:		

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

Bericht in het mededelingenveld: ……………………………………………………….................................
• Als de aanvragende organisatie een rechtspersoon is (bijv. een vzw, bvba, nv, school,
overheid...), dan vul je het rekeningnummer van de rechtspersoon in.
• Is de aanvragende organisatie geen rechtspersoon maar een feitelijke vereniging, dan
vul je het rekeningnummer van de feitelijke vereniging in én het attest achteraan dit
aanvraagformulier.
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INFORMATIE OVER HET PROJECT
KORTE SAMENVATTING
Projecttitel:

Datum van evenement
(indien van toepassing):

Plaats van evenement
(indien van toepassing):

Toegangsprijs van evenement
(indien van toepassing):

Projectomschrijving
(max. 10 lijnen)

Tags
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BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
Op welke uitdagingen wil je met dit project een antwoord bieden?

Omschrijf de doelstellingen: wat wil je bereiken met het ingediende project?

Welke doelgroep(en) wil je bereiken?
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Geef meer uitleg bij de verschillende activiteiten (alleen in te vullen als je een
projectsubsidie aanvraagt).
Datum

Omschrijving van de activiteit

Plaats /

Hoeveel

gemeente

deelnemers
verwacht je?
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PROJECTPLANNING
(alleen in te vullen bij een aanvraag voor een subsidieovereenkomst)
Geef een zo concreet mogelijke planning met de verschillende stappen en/of de voorziene
activiteiten om het doel van het project te bereiken.
Voeg bij iedere fase ook het beoogde resultaat toe. Druk dit uit in meetbare cijfers of indicatoren.
Begindatum

Einddatum

Projectfase

Projectfase

Projectfase met korte omschrijving

Meetbare
indicatoren

(Aanvang project)

(Einde project)
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TOETS JE PROJECT AAN DE CRITERIA
Op welke manier voldoet je project aan volgende criteria?
1. Het project zet aan tot verantwoord wereldburgerschap.
a. Informeren en sensibiliseren

b. Streven naar gedragsverandering door een handelingsperspectief te bieden

2. Het project legt bewust en actief een mondiale link.
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3. Het project heeft een bovenlokaal karakter en een regionale uitstraling.

4. Het initiatief is vernieuwend.
a. Richt zich naar weinig bereikte doelgroepen en regio’s

b. Inhoudelijk

c. Op het vlak van werkvormen
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5. Het project komt tot stand door samenwerking op te zetten.
Naam samenwerkende organisaties

Op welke manieren werkt de organisatie mee?
(praktisch, inhoudelijk, financieel…)

6. Men houdt rekening met duurzaamheidsaspecten; bij evenementen wordt duurzaam
omgegaan met catering, water, mobiliteit, materialen, communicatie, afval…

7. Het project heeft aandacht voor een correcte beeldvorming.

TOETS JE PROJECT AAN DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
De ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) of ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ werden
goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015. Het zijn
17 doelstellingen, 169 subdoelstellingen en 229 indicatoren die tegen 2030 bereikt moeten worden.
De SDG’s zorgen voor evenwicht tussen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling (de
economische, sociale en ecologische dimensie) binnen het kader van vrede en samenwerking. De
SDG’s halen is een gedeelde verantwoordelijkheid. Wereldburgerschapsprojecten kunnen zeker
helpen om de SDG’s te realiseren. Vul de SDG-tabel in en maak duidelijk hoe dit project helpt om de
SDG's te behalen.
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SDG

Het project heeft direct een

Het project heeft indirect een

Het project heeft een tijdelijke

Willen we in de toekomst meer op

positieve impact op deze SDG

positieve impact op deze SDG

negatieve impact op deze SDG

inzetten door…

door…

door…

door…
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SDG

Het project heeft direct een

Het project heeft indirect een

Het project heeft een tijdelijke

Willen we in de toekomst meer op

positieve impact op deze SDG

positieve impact op deze SDG

negatieve impact op deze SDG

inzetten door…

door…

door…

door…
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SDG

Het project heeft direct een

Het project heeft indirect een

Het project heeft een tijdelijke

Willen we in de toekomst meer op

positieve impact op deze SDG

positieve impact op deze SDG

negatieve impact op deze SDG

inzetten door…

door…

door…

door…
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SDG

Het project heeft direct een

Het project heeft indirect een

Het project heeft een tijdelijke

Willen we in de toekomst meer

positieve impact op deze SDG

positieve impact op deze SDG

negatieve impact op deze SDG

op inzetten door…

door…

door…

door…
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COMMUNICATIE EN PROMOTIE
1. Omschrijf kort de communicatiestrategie om deze doelgroep te bereiken.

2. In welke gemeenten voer je promotie?

3. Hoe versterkt de communicatie i.v.m. het project de kennis over de Sustainable Development
Goals(SDG’s) en Wereldburgerschap?

15

FINANCIELE INFORMATIE
1. Geef een volledige beschrijving van de uitgaven en inkomsten van je organisatie.

UITGAVEN
Beschrijving

Bedrag

Totale kostprijs
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INKOMSTEN
Beschrijving

Bedrag

Totale inkomsten
Gevraagde subsidie
(max. 75% van de totale kost)

2. Zal er na het project nog financiële ondersteuning nodig zijn? Waarvoor?

3. Van wie zal die ondersteuning komen?

4. Welke stappen zet je, zodat het project na de ondersteuning verder kan lopen?
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RETURN VOOR DE PROVINCIE
Door indiening van dit dossier verwacht de Provincie dat je impliciet instemt met onderstaande
return.
• Ik geef toestemming aan de Provincie om, bij subsidiëring, de korte samenvatting van
het project en van de werking rond de SDG’s te gebruiken in de communicatie van het
Wereldhuis.
• Ik verbind mij ertoe om elk jaar minstens naar één educatieve of netwerkactiviteit van
het Wereldhuis West-Vlaanderen te gaan. Dit in het kader van kennisuitwisseling en
facilitering van samenwerking. De Provincie zal je e-mailadres gebruiken om je voortaan
de elektronische nieuwsbrief van het Wereldhuis toe te sturen.
• Ik stel gratis de in het project opgedane expertise en daarbinnen ontwikkeld educatief
materiaal ter beschikking van het documentatiecentrum. Dit mits goedkeuring van het
subsidiedossier. Het documentatiecentrum kan deze zaken kosteloos ter beschikking
stellen van het grote publiek.
• Ik zal de regels volgen rond provinciale herkenbaarheid en zal ook publiciteit voeren over
de Provincie West-Vlaanderen als subsidiërende overheid.

ONDERTEKENING
• Ik bevestig dat ik de organisatie vertegenwoordig.
• Ik bevestig dat alle gegevens in dit aanvraagformulier volledig en naar waarheid
zijn ingevuld. Als de gegevens eventueel zouden wijzigen, dan zal ik de provinciale
administratie daarvan op de hoogte brengen. Elke wijziging kan voorwerp zijn van een
nieuwe beslissing in de deputatie.
• Ik verklaar voor hetzelfde initiatief geen andere provinciale subsidie of financiële 		
bijdrage te ontvangen.
• Zowel tijdens als na afloop van het project tref ik de nodige schikkingen om controle en
toezicht op de uitvoering van het project mogelijk te maken.
• Ik bezorg na uitbetaling van elke schijf en na voltooiing van het project waarvoor deze 		
subsidie aangevraagd wordt, een financieel en werkingsverslag over het project via het
daartoe bestemde formulier.
Datum: 			...............................................................................................................................
Naam:

		

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

Functie: 		

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

VERSTUREN

AFDRUKKEN

Je aanvraag moet met dit formulier gebeuren. Werk je met outlook, dan kan je
klikken op de knop 'versturen' hieronder. Dan opent automatisch een mail gericht
aan het Wereldhuis. Werk je met een ander mailprogramma, dan stuur je een mail
naar wereldhuis@west-vlaanderen.be met deze aanvraag in bijlage. In beide gevallen
mogen bijlages meegestuurd worden.
18

HOE GAAT HET NU VERDER MET JE AANVRAAG?
De aanvraag wordt voorgelegd aan een adviescommissie. Die brengt dan advies uit aan
de deputatie over inhoudelijke goedkeuring, het eventuele subsidiebedrag en de eventuele
opsplitsing in meerdere schijven.
De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen neemt de uiteindelijke beslissing.
Je krijgt een brief om je op de hoogte te brengen van de beslissing.

19

BIJLAGE: ATTEST BETALINGEN AAN FEITELIJKE
VERENIGINGEN

Dit attest moet je alleen invullen als je organisatie een feitelijke vereniging is of een vereniging
zonder rechtspersoonlijkheid.
Officiële naam van de vereniging:

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

Adresgegevens gekoppeld aan het rekeningnummer:
Straat en nummer: 			

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

Postcode en gemeente:			

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

Volmachthouder van het
rekeningnummer:			………………………………………………………................................
Rijksregisternummer van de
volmachthouder: 			………………………………………………………................................
Rekeningnummer: 			………………………………………………………................................
Ondergetekende verzoekt hierbij het provinciebestuur van West–Vlaanderen de (eventueel)
toegekende subsidies op bovenstaande rekening te storten en verklaart dat de betaling
gebeurt op een financiële rekening op naam van de vereniging.
Datum:		 			………………………………………………………................................
Naam:					………………………………………………………................................

20

