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Aanvraagformulier 
 

Toelage feestverlichting 
 
 

District Antwerpen 
 

Datum aanvraag .…./.…./………. 
 

1. Gegevens vereniging 
 
 

Naam vereniging 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
Naam aanvrager 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

Adres 

……………………………………………………………………………………………………… 

Bankrekeningnummer vereniging 

IBAN: BE . .  - . . . . - . . . . - . . . . 

Bij te voegen documenten: 

Voor een rechtspersoon zijn dat: 
- kopie van de geldende statuten met verwijzing naar hun publicatiedatum in het Belgisch 

staatsblad; 
- de identiteit, het adres en het telefoonnummer van de namens de rechtspersoon 

gemandateerde bestuurder, die ook de aanvraag ondertekent; 
- de identiteit, het adres en het telefoonnummer van de door de raad van bestuur aangestelde 

gevolmachtigden voor dagelijks bestuur; 
- het bankrekeningnummer van de rechtspersoon; 
- het laatst goedgekeurde jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, toelichting bij de 

rekeningen en een activiteitenverslag; 
- de laatst goedgekeurde begroting 
- het BTW-statuut. 

 
Voor de feitelijke verenging zijn dat: 

- een lijst van de bestuursleden; 
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- de identiteit, het adres en het telefoonnummer van de aanvrager, die de aanvraag ondertekent 
en persoonlijk verantwoordelijk is voor de aanvraag en de verdere opvolging en verantwoording 
van de aanwending van de toelage; 

- het bankrekeningnummer van de feitelijke vereniging dat niet het rekeningnummer mag zijn 
van een natuurlijke persoon; 

- een verslag over de financiële toestand van de vereniging 
 
 
 

2. Feestverlichting 
 

Straten waarin de feestverlichting wordt opgehangen 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

Bedrag offerte 

……………………………………………………………………………………………………… 

Bij te voegen documenten: 

- Offerte huur feestverlichting 
 
 
 

3. Toelage 
 

 
Andere toelagen 
Vroeg u bij een andere instantie reeds (financiële) ondersteuning? (Waar, wat en welk bedrag?) 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Berekening toelage In te vullen door het districtbestuur. 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………. € 
 
 
 
 
 
 

4. Meer informatie? 
 
 

Voor meer informatie kan u terecht bij het district Antwerpen via onderstaande gegevens: 
 

Alain Aerts 
Lange Gasthuisstraat 21 
2000 Antwerpen 
tel. 03 338 33 96 
fax 03 338 35 11 
alain.aerts@stad.antwerpen.be 
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