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Aanvraagformulier kaderreglement voor de subsidiëring van projecten   

Het formulier kan het hele jaar door ingediend worden. Aanvragen worden viermaal per beoordeeld.  
Projecten worden ten laatste ingediend op: 

- 1 januari voor projecten die plaatsvinden in februari – april 
- 1 april voor projecten die plaatsvinden in mei – juli  
- 1 juli voor projecten die plaatsvinden in augustus – oktober  
- 1 oktober voor projecten die plaatsvinden in november – januari  

 
 
Het papieren formulier wordt bezorgd aan: 
  
 Vrijetijdspunt  
 Zuidstraat 17 
 880 Roeselare  
 
Info? 051 26 24 00 of vrijetijd@roeselare.be  

 

Algemene gegevens  

Gegevens van de contactpersoon  

Naam + voornaam  
 

 

Straat en huisnummer  
 

 

Postcode en stad  
 

 

Telefoonnummer/gsm nummer  
 

 

Emailadres  
 

 

 

Info over het project  

Naam van het project  
 

 

Korte omschrijving van het 
project  
 
 

 

Startdatum  
 

 

Einddatum  
 

 

 

Basisvoorwaarden  

Het project moet aan deze voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een 
projectsubsidie.   

mailto:vrijetijd@roeselare.be
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De aanvrager van een projectsubsidie  

De aanvrager is een Roeselaarse vereniging  
 

Naam vereniging  
 

 

Adres maatschappelijke zetel  
 
 

 

 
OF de aanvrager bestaat uit drie individuen gedomicilieerd in Roeselare  
 

Individu 1 

Naam + voornaam 
 

 

Straat en huisnummer  
 

 

Postcode en stad  
 

 

Rijksregisternummer  

Contact gegevens voogd (enkel 
in te vullen wanneer aanvrager 
jonger dan 18 jaar is)   

Naam + voornaam: 
 
Straat en huisnummer: 
 
Postcode en stad: 
 
Rijksregisternummer:  

Individu 2 

Naam + voornaam 
 

 

Straat en huisnummer  
 

 

Postcode en stad  
 

 

Rijksregisternummer  

Contact gegevens voogd (enkel 
in te vullen wanneer aanvrager 
jonger dan 18 jaar is)   

Naam + voornaam: 
 
Straat en huisnummer: 
 
Postcode en stad: 
 
Rijksregisternummer:  

Individu 3 

Naam + voornaam 
 

 

Straat en huisnummer  
 

 

Postcode en stad  
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Rijksregisternummer  

Contact gegevens voogd (enkel 
in te vullen wanneer aanvrager 
jonger dan 18 jaar is)   

Naam + voornaam: 
 
Straat en huisnummer: 
 
Postcode en stad: 
 
Rijksregisternummer:  

Link met Roeselare 

Verduidelijk op welke manier 
één of meerdere individuen een 
uitgesproken link met Roeselare 
hebben.  
 
 
 

 

 
 
Er is een apart rekeningnummer op naam van de vereniging/het project.  
 

Rekeningnummer  
 

 

Op naam van  
 

 

  
 

 Ik ben als aanvrager ook de organisator van het project waarvoor een aanvraag wordt 
ingediend.  
 

 Ik heb als organisator een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten.  
*zonder zo’n verzekering kan een organisator persoonlijk opdraaien voor de schade die (een van) zijn 
medewerkers aan derden hebben veroorzaakt door een fout, onvoorzichtigheid of nalatigheid  

 

Het project  

Verduidelijk hoe het project de reguliere werking overstijgt.  
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Het project vind hoofdzakelijk plaats op grondgebied Roeselare  
 

Locatie  
 

 

Straat  
 

 

 

 Het project betreft een particulier initiatief.  
 

 Het project situeert zich in de vrije tijd. 
 

 Het project vindt binnen het jaar na toekenning van de subsidie effectief plaats.  
 

 Het project volgt de vigerende wetgevingen van de diverse overheden die van toepassing zijn op 
het project nauwkeurig op.  

 
 
Het project komt tegemoet aan volgende acties rond duurzaamheid. Per thema moeten minstens 
twee acties afgevinkt worden.  
 
Duurzame mobiliteit & toegankelijkheid  

 De locatie ligt op een plaats die vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer (<500m van station 
of bushalte). 

 De organisatie zet in op deelmobiliteit of heeft een actief carpoolbeleid of zorgt ervoor dat 
fietsen en/of auto’s elektrisch kunnen opgeladen worden. 

 De locatie is rolstoeltoegankelijk of de organisatie heeft bepaalde aanpassingen gedaan zodat de 
site aangepast is. 

 De organisatie communiceert en promoot via verschillende kanalen (uitnodiging, sociale 
media,…) de mogelijkheid om de locatie te bereiken op een duurzame manier (beschrijving 
fietsenstelling, aanduiding locatie dichtstbijzijnde bushalte,…). 

 De organisatie heeft een circulatieplan opgesteld waardoor er zo weinig mogelijk verheerhinder 
is voor de omwonende. 

 De organisatie beloont fietsers. 

 Andere: verduidelijk deze acties hieronder.  

 Het is voor dit project niet mogelijk in de zetten op acties omtrent duurzame mobiliteit en 
toegankelijkheid. Verduidelijk hieronder.  
 

Verduidelijk hoe de aangekruiste acties aangepakt zullen worden. 
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Voeding/catering  

 De organisatie beidt kraanwater aan voor de bezoekers/deelnemers. 

 De organisatie biedt een vegetarisch/veganistisch alternatief aan voor de catering.  

 De organisatie maakt zoveel als mogelijk gebruik van seizoensgebonden groenten en indien 
mogelijk biologische producten. 

 De organisatie zet in op aankoop van lokale producten en fairtradeproducten (als lokaal niet 
mogelijk is). 

 De organisatie heeft een plan om voedselverlies te vermijden en voedseloverschotten te 
verwerken/weg te schenken. 

 Andere: verduidelijk hieronder 

 Het is voor dit project niet mogelijk in te zetten op acties omtrent voeding/catering. Verduidelijk 
hieronder.  
 

Verduidelijk hoe de aangekruiste acties aangepakt zullen worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materialenbeheer & afval  

 De organisatie voorziet in gescheiden afvalverzameling en voorziet hiervoor een duidelijke 
signalisatie voor de organisatie/vrijwilligers en bezoekers/deelnemers.  

 De organisatie maakt gebruikt van herbruikbare bekers en/of herbruikbare materialen voor 
catering en vermijdt wegwerpmaterialen.  

 De organisatie werkt zoveel als mogelijk met grootverpakkingen en vermijdt verpakkingsafval en 
retourflessen.  

 De organisatie zet maximaal in op digitale communicatie en vermijdt het gebruik van flyers en 
werkt zoveel als mogelijk met digitale tickets/inschrijvingen.  

 De organisatie zet in op maximaal huren van materialen.  

 De organisatie zet in op composteerbaar afval indien er met huurtoiletten wordt gewerkt. 

 Andere: verduidelijk deze acties hieronder.  

 Het is voor dit project niet mogelijk in te zetten op acties omtrent materialenbeheer & afval. 
Verduidelijk hieronder. 
 

Verduidelijk hoe de aangekruiste acties aangepakt zullen worden. 
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 Het project is publiek toegankelijk.  

 

 Het project wordt bekend gemaakt aan een breed publiek. 

 

 Het project omvat tenminste de Roeselaarse bevolking en/of omvat een Roeselaars 

thema/initiatief.  

 

Engagementen  

 Op alle communicatiekanalen (drukwerk, affiches, website, sociale media,…) worden het 

stadslogo ‘Met steun van’ en het vrijetijdspaslogo (indien sprake van deelname – en 

toegangsgelden) opgenomen.  

 

 Indien het project mensen fysiek samenbrengt of een fysieke uiting kent, wordt ter plaatse een 

vorm van visibiliteit verschaft. 

 

 Indien het project mensen fysiek samenbrengt worden minstens twee gratis tickets voorzien 

voor afgevaardigden van de Stad. 

 

Criteria voor een bijzonder project  

Inbedding van het project in de beleidsaccenten/speerpunten van de Stad  

Mate waarin het project past binnen de beleidsaccenten en/of speerpunten van de Stad. Deze zijn 
raadpleegbaar via de bijlage beleidsaccenten/speerpunten. 
 
Speerpunt Rodenbach  
 

 Het project vindt ten laatste plaats in juni 2022  

 

Het project heeft een inhoudelijke link met het thema Albrecht Rodenbach. Dit criterium verwijst 
naar in welke mate het project betrekking heeft op de kennis, de ontsluiting en/of onderzoek omtrent 
Albrecht Rodenbach. In welke mate kan het project zich verbinden met één of meerdere invalshoeken 
rond de figuur van Albrecht Rodenbach als rebel, als schrijver-dichter, als held, als vriend en als fiere 
Roeselarenaar.  
 

Link met Albrecht Rodenbach  Kruis aan  Omschrijf  

Het project getuigt van een 
inhoudelijke link met het 
thema Albrecht Rodenbach. 
 

  

Het project getuigt van een 
inhoudelijke link met het 
thema Albrecht Rodenbach. 
Deze link is origineel en 
vernieuwend.  
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Het project getuigt van een 
inhoudelijke link met het 
thema Albrecht Rodenbach. 
Deze link is origineel en 
vernieuwend en kan zich 
verbinden rond meerdere 
invalshoeken rond de figuur 
van Albrecht Rodenbach. 

 

 
 
Het project zorgt voor een meerwaarde voor de belevingsmogelijkheden van de stad Roeselare als 

Rodenbachstad en is gericht op brede publieksparticipatie.  

Roeselare als Rodenbachstad   Kruis aan  Omschrijf  

Het project zorgt voor een 
beleving binnen het 
programma-aanbod van het 
Rodenbachjaar.  
 

  

Het project werkt aanvullend 
op het programma-aanbod van 
het Rodenbachjaar.  

 

Het project slaagt erin een 
totaal nieuwe een aanvullende 
beleving te creëren binnen het 
programma-aanbod van het 
Rodenbachjaar.  

 

 

Inhoudelijke samenwerkingsverbanden  

Mate waarin de organisator andere verenigingen, instanties of organisaties betrekt om inhoudelijk 

samen te werken aan het project.  

Samenwerking    Kruis aan  Omschrijf hoe en met wie je inhoudelijk samenwerkt  

Inhoudelijke samenwerking 
met één andere 
organisatie/vereniging. 
 

  

Inhoudelijke samenwerking 
met meerdere andere 
organisaties/vereniging. 

 

 

Deelnemers/toeschouwers  

Mate waarin het project deelnemers of toeschouwers bereikt. Het is de prioritaire doelgroep van het 

project die bepaalt of het aantal deelnemers of het aantal toeschouwers in rekening wordt gebracht. 

Voor een loopwedstrijd wordt bijvoorbeeld naar het aantal deelnemers gekeken, terwijl voor een 

toneelopvoering het aantal toeschouwers als maatstaf gebruikt wordt.    
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Aantal deelnemers/toeschouwers     Kruis aan  Motiveer/verduidelijk aan de a.d.h.v. capaciteit 
locatie, vorige edities, programma,…  

50 - 100 
deelnemers/toeschouwers.  

  

101 -  500 
deelnemers/toeschouwers. 

 

501 – 1000 
deelnemers/toeschouwers.  

 

>1000 
deelnemers/toeschouwers.  

 

 

Citymarketing  

Wijze waarop het project op een positieve manier bijdraagt aan de marketing en positionering van 

Roeselare.  

Citymarketing     Kruis aan  Motiveer/verduidelijk aan de a.d.h.v, vorige 
edities, programma,…  

Het project versterkt de 
beeldvorming en merkidentiteit 
van Roeselare op een 
bovenlokale schaal.   

  

Het project versterkt de 
beeldvorming en merkidentiteit 
van Roeselare op een nationale 
schaal.   

 

Het project versterkt de 
beeldvorming en merkidentiteit 
van Roeselare op een 
internationale schaal.   

 

 

Innovatie  

Mate van inhoudelijke vernieuwing en/of experiment binnen het bestaande vrijetijdsaanbod in 

Roeselare.  

Innovatie  Kruis aan  Motiveer  

Het project of gelijkaardig 
initiatief heeft de afgelopen 5 
jaar niet plaatsgevonden in 
Roeselare.    
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Projecttype  

Mate waarin het project binnen een bepaald type van vrijetijdsprojecten ondergebracht kan worden.  

 

Projecttype       Kruis 
aan  

Motiveer  

Cultuurproject       

Wijk – en buurtgericht project      

Sportkampioenschap Provinciaal  

Vlaams  

Nationaal  

Internationaal  

 

Logistieke steun  

Ik wens logistieke steun te ontvang in de vorm van (kies één)  

 Een voucher voor het huren van materiaal. 

 

 Gratis gebruik van huurbare stedelijke infrastructuur  

 

Handtekening  

De aanvrager van de subsidie is verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevulde gegevens op het 
aanvraagformulier.  
Indien de aanvraag gebeurt door een vereniging of rechtspersoon dient het aanvraagformulier 
ondertekend te worden door een persoon gematigd de vereniging of rechtspersoon te verbinden.   
De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de vereniging/rechtspersoon. De Stad is niet gehouden deze 
machtiging te controleren.   

 

Datum en handtekening  

 

 

 

 
 


