Jeugddienst
Draaiboomstraat 6, 2300 Turnhout
jeugddienst@turnhout.be, www.turnhout.be

Aanvraagformulier jeugd- en jongerenbeweging:
om werkingssubsidies deel II
De vereniging/groep:

Werkjaar: 2022

………………………………………………………………………………
Verantwoordelijke:

Naam: ………………………………………

Telefoon: …………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………………
Woonplaats: ………………………………..

Postcode: _ _ _ _

Contact e-mail: ………………………………………………………………………………….
Bankrekening – IBAN

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

Naam rekeninghouder: ………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Woonplaats: …………………………………………………………………………………….

Postcode: _ _ _ _

In bijlage:
1.

Een kampdeelnemerslijst van leden en leiding met volgende gegevens: naam, voornaam, geboortejaar
of leeftijd, functie (lid, leiding), persoon met/zonder beperking.

Te Turnhout, op … /… / 2022

Groepsleiding 1

Groepsleiding 2

Naam: ………………………………………………………

Naam: ………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Handtekening:

Handtekening:

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Ik geef de toestemming dat stad Turnhout deze gegevens mag gebruiken voor het verwerken van de
subsidieaanvragen, het uitbetalen van de subsidieaanvragen en het bewaren van deze gegevens gedurende de
wettelijke termijn. Daarnaast geef ik de toestemming dat Stad Turnhout deze gegevens mag gebruiken voor alle
communicatie omtrent de subsidies en subsidieaanvragen voor jeugdverenigingen.

VAK I: Aanvraag werkingssubsidie deel II
Kamp
Een erkende jeugdvereniging die tijdens de zomervakantie met de vereniging op kamp gaat, kan hiervoor een
subsidie aanvragen. Om in aanmerking te komen dient een kamp minimum 5 nachten te duren. Deelnemers kunnen
slechts 1 maal meegeteld worden.
De deelnemerslijst(en)* van het kamp dienen hiervoor binnengebracht te worden op de jeugddienst voor 15
september. Op deze lijst kunnen volgende gegevens worden teruggevonden van leden en leiding: naam en
voornaam, geboortedatum (of leeftijd), functie (lid of leiding), beperking of geen beperking.
Let op: kookploegen, ouders of andere deelnemers die niet rechtstreeks lid of leiding zijn tellen niet mee
voor deze subsidie. Leiding wordt goedgekeurd tot en met de leeftijd van 30 jaar.
Wij gaan op kamp naar:
Onze vereniging gaat op groepskamp (met z’n allen)

van … / … / …… tot en met … / … / ……

Geef hier het volledig kampadres:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Onze ……………………………………………………….
…………………………..(groep/tak/deel) gaat op kamp

van … / … / …… tot en met … / … / ……

Geef hier het volledig kampadres:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Onze ……………………………………………………….
…………………………..(groep/tak/deel) gaat op kamp

van … / … / …… tot en met … / … / ……

Geef hier het volledig kampadres:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Onze ……………………………………………………….
…………………………..(groep/tak/deel) gaat op kamp

van … / … / …… tot en met … / … / ……

Geef hier het volledig kampadres:
……………………………………………………………………………………………………………………………………

*Deze gegevens zullen worden verwerkt conform de privacyverklaring van lokaal bestuur Turnhout
(https://www.turnhout.be/privacyverklaring). Indien er iets niet duidelijk is, aarzel niet ons te contacteren.
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