[Geef tekst op]

Aanvraag subsidie buurt en wijk 2020
Stad Turnhout maakt jaarlijks budget vrij om buurt- en wijkwerkingen te ondersteunen.
Een aanvraag bestaat uit:
- Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
- Een ondertekend formulier ‘voorwaarden voor subsidie buurt en wijk 2020’
- Een ondertekend formulier ‘voorwaarden voor drukwerksubsidie 2020’
- Een jaarverslag van 2019
- Een jaarplanning voor 2020
- Een exemplaar van een buurtkrantje of nieuwsbrief
- Eventueel een verslag van de extra inspanningen die een buurtwerk levert voor het bereiken van
buurtbewoners die minder kansen krijgen of het moeilijk hebben.
Bezorg de aanvraag ten laatste tegen vrijdag 28 februari 2020 op één van de volgende manieren:
Digitaal:
irene.vandeven@turnhout.be
Per post:
Stad Turnhout Preventie – De Buurtmakerij
t.a.v. Irene van de Ven
Campus Blairon 200
2300 Turnhout
Een poststempel geldt als bewijs.
Persoonlijk:
Preventiedienst – De Buurtmakerij (derde verdieping)
Irene van de Ven
Stadskantoor
Campus Blairon 200
2300 Turnhout.
Alle buurtwerken krijgen een bevestiging na ontvangst en worden op de hoogte gehouden van het verdere
verloop van hun aanvraag.
Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze consulent Preventie/De Buurtmakerij:
irene.vandeven@turnhout.be of 014 40 96 77.
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Aanvraag subsidie buurt en wijk 2020
Buurtvereniging
Naam:
Adres buurtlokaal:
Website – Facebook - …
Voorzitter
Naam (voor- en achternaam):
Adres:
Telefoonnummer:
e-mailadres:
Secretaris
Naam (voor- en achternaam):
Adres:
Telefoonnummer:
e-mailadres:
Verantwoordelijke speelplekken
Naam (voor- en achternaam):
Adres:
Telefoonnummer:
e-mailadres:
Afgevaardigde buurtraad
Naam (voor- en achternaam):
Adres:
Telefoonnummer:
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e-mailadres:
Contactpersoon (voor al het mailverkeer)
Naam (voor- en achternaam):
Adres:
Telefoonnummer:
e-mailadres:
Omschrijving werkgebied (straatnamen)

Waaraan wordt de werkingssubsidie besteed?

Financiële gegevens
IBAN (16 karakters):
BE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BICC (8 of 11 karakters):
Naam rekeninghouder + rijksregisternummer:

Handtekening voorzitter

Handtekening secretaris
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Voorwaarden voor subsidie buurt en wijk 2020
De subsidie wordt berekend op basis van het aantal bewoners in het werkgebied.
1. Een buurtwerk bestaat uit een team van buurtbewoners dat zich vrijwillig inzet om ontmoeting in de
buurt te stimuleren, activiteiten te organiseren, de buurt te informeren.
Een buurtwerk staat steeds open voor nieuwe mensen in het comité, nieuwe vrijwilligers en nieuwe
ideeën.
2. Het buurtwerk waakt erover dat iedereen van de buurt zich welkom voelt op activiteiten, ongeacht de
financiële situatie, nationaliteit, geslacht, religie, overtuiging en dergelijke. Het buurtwerk zorgt ervoor dat
activiteiten laagdrempelig zijn, ook op financieel vlak. Het buurtwerk streeft er naar om zoveel mogelijk
activiteiten gratis te doen. Nieuwe gezichten zijn welkom op buurtactiviteiten, nieuwe deelnemers
worden dan ook warm onthaald.
3. Het buurtwerk organiseert minimum 2 activiteiten per jaar.
4. De Buurtraad is een tweemaandelijkse (behalve in juli en augustus) samenkomst met alle erkende
buurtverenigingen, de medewerker van de Buurtmakerij en de bevoegde schepen. De Buurtraad is
verplicht voor de erkende buurtverenigingen die subsidies krijgen. Het is nodig dat buurtwerken elkaar
ontmoeten. Zo kunnen ze samen gezamenlijke problemen aanpakken, leren uit elkaars ervaringen,
problemen situeren in een bredere context dan de eigen buurt of het eigen probleem.
Jaarlijks is elk buurtwerk minimum drie maal aanwezig op de Buurtraad.
5. Elke buurtvereniging brengt buurtbewoners op de hoogte van een evaluatie van het afgelopen werkjaar
en een jaarplanning van het komende werkjaar. Dit mag via een algemene vergadering, maar kan ook
via de buurtkrant.
6. De buurtvereniging spant zich extra in voor buurtbewoners die minder kansen krijgen of het moeilijk
hebben. De inspanningen die een buurtvereniging hiervoor levert, worden in een apart verslag bij de
aanvraag gestoken.
7. De buurtvereniging is betrokken bij de buurt en het beleid en gaat in op uitnodigingen voor informatie- en
participatiemomenten die Stad Turnhout organiseert voor de buurt. De buurtvereniging wordt als
bevoorrechte getuige steeds uitgenodigd.
8. De buurtverenigingen geven op het aanvraagformulier op, hoe zij de subsidie willen aanwenden.
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Voorwaarden voor drukwerksubsidie 2020
De subsidie wordt berekend op basis van het aantal brievenbussen in het werkgebied.
1. Een buurtkrantje is een middel om de betrokkenheid van mensen bij de buurtvereniging te vergroten.
Bovendien kunnen ook nieuwe doelgroepen bereikt worden. Er worden minimum twee buurtkrantjes per jaar
verdeeld. Er worden telkens twee exemplaren (op papier of digitaal) bezorgd aan De Buurtmakerij/Preventie,
Stadskantoor, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout.
2. Een buurtkrantje is een publicatie met daarin ruimte voor buurtgebonden informatie zoals aankondigingen en
verslagen van activiteiten, buurtnieuwtjes, projecten die een effect op de buurt hebben. Aankondigingen van
buurtwinkels kunnen als ze een lokaal karakter hebben.
Handtekening voorzitter

Handtekening secretaris

