
 

Voorbeeldformulier - Projectenfonds Sociaal Sportieve Praktijken 2021 

Naam organisatie: wordt automatisch ingevuld via het aanmelden op je 
organisatieaccount 

PAGINA 1 - Gegevens aanvrager  

De aanvragende organisatie heeft een gestructureerd sportaanbod:  JA / NEEN 

De aanvragende organisatie wenst een structureel sportaanbod op te starten:  JA / NEEN 
 
Omschrijf hier het gestructureerd sportaanbod (sport, frequentie, doelgroepen, startdatum, 
...):  VRIJ TEKSTVELD 

================================================================= 

PAGINA 2 - Projectomschrijving 

Algemene projectgegevens 

Projectnaam:  TEKSTVELD 
Beschrijf hier kort je project: TEKSTVELD 
 
Startdatum project: TEKSTVELD 
Einddatum project: TEKSTVELD 
Locatie(s) waar het project zal doorgaan: TEKSTVELD 
 
Welke financiële ondersteuning vraag je voor dit project?:  
bedrag in te vullen (min €10.000 – max € 25.000) 

Werk je samen met partners voor de uitvoering van dit project? Zo ja, met welke partners en 
wat is hun rol/aandeel in het project? 
Partners: TEKSTVELD 

 

Doelstellingen  

Welke doelstelling(en) wil het project bereiken?: (aan te vinken) 

❒ het verminderen (of voorkomen) van overgewicht en/of motorische achterstand bij 
kinderen  

❒ het positief ondersteunen en versterken van competenties van jongeren met 
leerproblemen in hun schoolloopbaan (kaderend binnen de visie van A'REA UP-plan) 

Wat maakt dit project uniek, wat is er bijzonder aan dit project?: TEKSTVELD 



 

 

Doelgroep 

Wie is de beoogde doelgroep van het project?: TEKSTVELD 
 
Hoe ga je deze doelgroep bereiken? Hoe en via welke weg ga je communiceren?: TEKSTVELD 

Welke vormen van participatie zet je in zowel bij de activiteiten als bij de werking en/of 
organisatie zelf? 
Omschrijf hier: TEKSTVELD 
 
Wat is het geschat aantal deelnemers?:  GETALVELD 
Wordt er een financiële bijdrage gevraagd aan de deelnemers? Zo ja, waarvoor en hoeveel 
bedraagt deze:  TEKSTVELD 

 

Evaluatie / Resultaat 

Welk (tussentijds) resultaat wil het project behalen? Wees zo concreet mogelijk: TEKSTVELD 
 
Hoe en wanneer ga je dit (tussentijds) resultaat meten?: TEKSTVELD 
 
Hoe en wanneer is er bijsturing voorzien?:TEKSTVELD 

 

Begeleiding 

Wie begeleidt de activiteiten? Wat zijn zijn/haar relevante competenties hiervoor?:  
TEKSTVELD 
 
Worden begeleiders vergoed? En zo ja, op welke manier? (detail neem je ook op in de 
begroting): TEKSTVELD 

 

Financiële gegevens 

Totaal verwachte uitgaven: bedrag ingeven 
Totaal verwachte inkomsten: bedrag ingeven 

Voeg hieronder een volledige begroting van het project toe met daarin in detail welke 
kosten en inkomsten er verwacht worden. 
Begroting project: toevoegen bestand 



 

Zijn er voor dit project (deels of volledig) andere subsidies aangevraagd en/of verkregen? Zo 
ja, bij welke instanties? (deze dienen ook opgenomen te worden in de begroting) 
Andere subsidies: TEKSTVELD 

 

Extra informatie 

Indien gewenst kan je hier nog andere informatie over het project  meegeven die nog niet 
bevraagd werd. 

Extra informatie: TEKSTVELD 
Extra informatie:  optie toevoegen bestand 
Extra informatie:  optie toevoegen bestand 

================================================================= 

PAGINA 3 - Aanvraag indienen 

Als je aanvraag volledig is, dan kan je ze indienen door onderaan op de knop 'Dit formulier 
indienen' te klikken. 

Zie je deze knop niet? Kijk dan na of op de vorige pagina's alle nodige gegevens werden 
ingevuld. 

Aandacht: Alle communicatie over deze aanvraag zal verstuurd worden naar het gekende 
mailadres van de indiener (= ingelogd account)! 

 


