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Aanvraag toelage Security aanvraagjaar 2019 

 

Jeugddienst 
Gemeenteplein 6, 8790 WAREGEM 
T 056 62 13 85 
F 056 60 66 96 
jeugd@waregem.be 
www.waregem.be  
 

 

Openingstijden 
Maandag: van 8.30u. tot 12.00u. in de namiddag op afspraak (tot 17.00u.) 
Dinsdag: van 8.30u. tot 12.00u. in de namiddag op afspraak (tot 18.30u.) 
Woensdag: van 8.30u. tot 12.00u. in de namiddag op afspraak (tot 17.00u.) 
Donderdag: van 8.30u. tot 12.00u.  
Vrijdag: van 8.30u. tot 12.30u. 
Zaterdag: de stadswinkel is open van 9.00u. tot 12.00u. 

 

Onderstaande informatie werd opgesteld volgens het reglement security bij evenementen goedgekeurd in de 
gemeenteraad van 10 januari 2012 
Wie vraagt deze toelage aan? 
Verenigingen die erkend zijn door een Waregemse adviesraad vragen dit aan. 
Welke voorwaarden moeten vervuld worden? 
- evenement moet doorgaan op Waregems grondgebied 
- evenement moet openbaar zijn 
- maximaal één maal per jaar kan een aanvraag ingediend worden 
- enkel de vaste securityfirma’s die door de stad gekozen worden, kunnen een terugbetaling bieden 
Hoeveel bedraagt de toelage? 
De toelage bedraagt 50% van de kosten met een maximum van 500 euro per evenement. 
Wanneer de aanvraag indienen? 
Minstens een maand vooraf dient de toelage aangevraagd te worden. Na de fuif dien je de factuur en betalingsbewijs 
van de geleverde diensten binnen op de jeugddienst. Dit maximaal 3 maanden na het evenement. 

In te vullen door de verantwoordelijke van het evenement 

1. Vul hieronder enkele persoonsgegevens in 

 contactpersoon   

2. Vul hieronder de gegevens van jouw vereniging in 

 vereniging   

 
 adres   huisnummer 

 

        

 
 gemeente   postnummer 

 

        

 
 telefoonnummer  

 

      /             
 

 gsmnummer  
 

      
 

/             

 e-mail   

 
 IBAN 

 

B E     -         -         -         

3. Vul hieronder enkele gegevens over het evenement in 

   De activiteitenfiche werd reeds ingevuld 

 naam evenement  datum  

 naam ingeschakelde security-firma 
 

 adres security- firma 
 

 vergunningsnummer security-firma 
 

 aantal ingeschakelde security-agenten  

Ondertekening 

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn. 

Naam ondergetekende   

handtekening   

http://www.waregem.be/
mailto:secretariaat@waregem.be
http://www.waregem.be/
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