DIS/AENZO|13-04-2016

Aanvraag tot erkenning als Waregemse Noord-Zuidorganisatie

Internationale samenwerking
Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM
T 056 62 13 87
F 056 60 66 96
Internationalesamenwerking@waregem.be
www.waregem.be

Openingstijden
Voormiddag:
Van maandag tot vrijdag van 9.00u tot 11.45u.
Namiddag:
Op maandag en woensdag: van 14.00u tot 16.00u.
Op dinsdag van 14.00u tot 18.15u.

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kan een vereniging die Noord-Zuidsamenwerking en internationale solidariteit als
hoofddoel heeft de erkenning aanvragen als Waregemse Noord-Zuidorganisatie. De voorwaarden voor het
verkrijgen van deze erkenning zijn te vinden op de website of in het reglement ‘diverse toelagen en
subsidies ‘Noord-Zuidwerking’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 december 2013.
Wanneer en aan wie bezorg je dit formulier?
De aanvraag tot erkenning als Waregemse Noord-Zuidorganisatie wordt uiterlijk op 15 maart of 15 oktober
ingediend op de dienst Internationale Samenwerking van stad Waregem.

Informatie over de vereniging
1. Contactgegevens van de aanvrager
voornaam en naam
adres

huisnummer

gemeente

postnummer

telefoonnummer
gsmnummer
e-mail

2. Vul de gegevens van jouw vereniging in.
Naam vereniging:
Oprichtingsdatum vereniging:
Adres maatschappelijke zetel:

/
/
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Correspondentieadres
(indien verschillend van
Maatschappelijke zetel):
3. Heeft jouw vereniging statuten?
 Ja
| Voeg de statuten toe als bijlage
 Nee
4. Omschrijf beknopt de doelstellingen van jouw vereniging (max. 15 regels).

5. Vul hieronder de samenstelling van de Raad van Bestuur in.
| Voorbeelden: voorzitter, secretaris, penningmeester,…
Naam

Functie

Adres
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Verplichte bijlage(n)
6. Voeg de onderstaande bijlage(n) bij dit formulier.
a. De statuten van jouw vereniging indien jouw vereniging statuten heeft (zie vraag 3)
b. Een beknopt schriftelijk verslag van de werking en activiteiten van het voorbije jaar
c. Bewijsstukken die aantonen dat de vermelde activiteiten van het voorbije jaar hebben
plaatsgevonden

Ondertekening door aanvrager
7. Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens op dit formulier volledig en correct ingevuld zijn.
voornaam en naam
datum dag

maand

jaar

Handtekening

Ondertekening door bevoegd orgaan (niet in te vullen door aanvrager)

datum
Handtekening

dag

maand

jaar

