
 

 

Handleiding aanvraag werkingssubsidie 
 

 

Stap 1: Aanmelden in de verenigingendatabank 

 
Om je aan te melden in de verenigingendatabank, surf je naar één van de 

onderstaande webadressen. 

Let op! 
‐ Gebruik Mozilla Firefox om in de verenigingendatabank te werken. 

‐ Kies het correcte webadres voor de stadsdienst waarbij je vereniging 
is aangesloten. 

 

Cultuur: cultuur.csjdatabank.be 

Senioren: samenleven.csjdatabank.be 

Sport: sport.csjdatabank.be 

 

Je komt op volgende pagina terecht: 

 

Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in en druk op ok.  

Heb je nog geen verenigingenaccount, dan maak je via deze link een 

account aanmaken. Een gedetailleerde handleiding vind je terug op 

www.deurne.be, onder de pagina van cultuur, senioren en sport. 

Ken je je wachtwoord niet meer, dan kan je dat via deze link opvragen. 

Vul je e-mailadres in en je ontvangt een e-mail met verdere instructies om 

een nieuw wachtwoord in te stellen. 

 

 

 

http://www.deurne.be/
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Stap 2: Openen van een werkingssubsidiedossier 

 
Je bent succesvol ingelogd in de verenigingendatabank en je krijgt de volgende 

pagina te zien: 

 

Bij het inloggen staat je rol standaard op persoonlijk account. Om een 

subsidiedossier voor de vereniging aan te maken, moet je van rol 

veranderen. Klik daarvoor op het pijltje naast je naam en selecteer uit het 

dropdownmenu de organisatie waarvoor je een dossier wil aanmaken.  

 

 

Je werkt nu in het organisatieaccount van je vereniging. Klik op Aanvragen 

en formulieren om naar het luik rond subsidieaanvragen te gaan. 

 

  

Jan Janssens 

Jan Janssens 

Jan Janssens  
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Je zit nu in het subsidieluik van de verenigingendatabank. Via deze pagina kan naar 

een volledig overzicht gaan van alle dossiers die ooit voor de vereniging online 

werden aangevraagd (Archief) en zie je welke dossiers nog open staan (Lopende 

aanvragen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om een dossier voor werkingssubsidies aan te maken, start je via deze 

knop een nieuw dossier. 

 

Op de volgende pagina zie je dat de beschikbare dossiers worden onderverdeeld in 

bovenlokale (Stad Antwerpen) en lokale (districten) dossiers. Voor de lokale 

dossiers kan je enkel deze zien van het district waartoe je vereniging behoort.  

 

De werkingssubsidies zitten onder de lokale dossiers. Maak alle lokale 

subsidies zichtbaar door naast Districten op de dubbele pijltjes te drukken.  
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Je krijgt een overzicht van alle districtssubsidies die je vereniging kan aanvragen.  

 

Door op het kruisje achter de dossiernaam te drukken, krijg je meer informatie over 

de subsidie en een link naar het desbetreffende reglement. 

Selecteer uit dit overzicht het dossier voor de werkingssubsidies. 

 

Kijk goed na dat je de aanvraag voor de correcte stadsdienst 

opent!   

Klik op deze knop om het formulier werkingssubsidies te openen en je 

aanvraag te starten. Het systeem zal je nogmaals vragen of je zeker bent 

dat je dit dossier wil aanmaken. Indien je zeker bent, bevestig door op OK 

te drukken.  

 

 

 

  

 
……… 
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Stap 3: Invullen van een werkingssubsidiedossier 

 

Let op!  
Tracht zoveel mogelijk informatie bij de hand te hebben vooraleer je 
begint met de aanvraag. Idealiter zou je dit invulformulier in één keer 
moeten kunnen invullen en voorzien van bijlagen. 

Je hebt je dossier geopend en je komt op de eerste pagina van de aanvraag. Op 

deze pagina krijg je algemene informatie mee: 

 

Druk op deze knop om het formulier te openen en in te vullen. 

 

Heb je het reglement gelezen en ga je akkoord met de voorwaarden, dan 

bevestig je dat hier door het vakje aan te vinken. 

Er wordt gevraagd om kort te duiden wat de basiswerking van jouw 

vereniging is. Alhoewel dit vanzelfsprekende informatie lijkt, dien je ook dit 

correct in te vullen! 

 

Jan Janssens 

 

 

……. 

………… 
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Laad hier een kopie van je verzekeringspolis op. Verenigingen zonder 

verzekering komen niet in aanmerking om werkingssubsidies aan te vragen. 

Je kan een kopie opvragen bij je verzekeraar. 

Onderaan elke pagina vind je actieknoppen: 

 Je hebt een foutief formulier geopend en wenst dit dan ook te 

annuleren. 

 Je hebt deze pagina volledig ingevuld en wenst naar de volgende 

pagina te gaan om de rest van de aanvraag in te vullen. 

 Je hebt deze pagina volledig ingevuld, maar door omstandigheden 

kan je niet verderwerken aan de aanvraag. Dan kan je deze opslaan 

zonder indienen.  

 

Indien je de eerste pagina succesvol ingevuld hebt, ben je klaar om op de volgende 

pagina de informatie in te vullen met betrekking tot de gedetailleerde 

werkingsinformatie van de vereniging.  
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Hieronder staan specifieke bemerkingen en aandachtspunten opgelijst, zodat jij het 

formulier zo correct mogelijk kan invullen. 

Let op!  
Alle cijfers worden op hun correctheid nagekeken, door vergelijking met 
de verplichte bijlagen. Alle ingevulde cijfers worden als correct beschouwd 
en als dusdanig behandeld. 

1. Leden en vrijwilligers 

Met deze informatie willen we inschatten wat de grootte van je vereniging is, 

hoeveel leden in  Deurne wonen en of de vereniging kan terugvallen op vrijwilligers. 

 

Vul het aantal leden in dat in Deurne woont. 

Klik hierop om de volledige ledenlijst van jouw vereniging op te laden. 

Waarom een volledige lijst? Zo hebben wij een zicht op de grootte van jouw 

vereniging.  

 Vul het correct aantal vrijwilligers in.

 
Klik hier om de lijst van vrijwilligers op te laden. 

In dit tekstvak moet je opsommen welke taken de vrijwilligers op zich 

nemen. Dat kan gaan van kantinedienst, over bestuurslid tot 

ploegverantwoordelijke. Onder geen beding mogen deze vrijwilligers een 

vergoeding krijgen voor hun diensten. 
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Wanneer jouw ledenlijst niet mag worden doorgegeven, gelieve dit te 

melden. 

2. Activiteiten, trainingen & repetities 

 

   Deze naamgeving zal verschillend zijn per stadsdienst 

 
Vul hier het aantal activiteiten in die behoren tot de basiswerking van je 

vereniging. 

Elke wedstrijd, elke  voorstelling, … per ploeg, groep of afdeling binnen de 

vereniging telt als één activiteit. Het getal dat je hier moet invullen is dus de 

som van alle activiteiten. 

Klik hierop en voeg de bijlage toe met de kalender of de oplijsting van alle 

activiteiten van de basiswerking van de vereniging. 

 

 
 

Vul hier het totaal aantal repetities/trainingen in voor de afgelopen 

jaarwerking van jouw vereniging. Dit zijn alle momenten die hebben 

plaatsgevonden en dit voor elke afdeling van de vereniging samen. Elke 

training, elke  repetitie, … per ploeg, groep of afdeling binnen de vereniging 

telt als één moment. Vb. uit de sport: alle trainingen van de miniemen 1 + 

miniemen 2 + pupillen + junioren + senioren 1 + senioren 2 + recreanten … 

 

Klik op het vak om het dropdownmenu te openen. Selecteer de frequentie 

van trainingen die van toepassing is voor jouw vereniging. 

 

Klik hier op en voeg de bijlage met het trainings-/repetitieschema toe. 

  

 

 

 

 

 

………….. 
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Vul hier het aantal vormingsactiviteiten in die jouw leden tijdens het 

afgelopen werkingsjaar hebben gevolgd. Vb.: VTS-cursus, EHBO-cursus, 

… 

 

Klik hier op en voeg de bijlage toe met de bewijsstukken van de gevolgde 

opleidingen. 

 

 

 

 

 

 

 
Vul hier het aantal activiteiten in die niet behoren tot de basiswerking van je 

vereniging. Vb.: barbecue, uitstap naar Scherpenheuvel, … 

 

Klik hier op en voeg de bijlage toe met een oplijsting (met data) van de 

recreatieve activiteiten van de vereniging. 

 

 
3. Publicaties 

Let op!  
Dit criterium is bestemd voor verenigingen aangesloten bij de 
cultuurantenne en de seniorenconsulent. 
Sportverenigingen moeten dit niet invullen. 

 

Let op! 
Heb je meer dan één bijlage om het opgegeven aantal 
vormingsactiviteiten te staven, dan mag je die steeds mailen naar je 
respectievelijke dienst (cultuur, senioren, sport). Dit geldt overigens voor 
alle toe te voegen bijlagen. 
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Vul hier het totaal aantal publicaties in voor de afgelopen jaarwerking van 

jouw vereniging. Dit is de som van alle verschillende publicaties en hun 

edities samen. 

Laad hier een voorbeeld van je publicaties op en vermeld de frequentie.  

 
4. Samenwerkingsverbanden  

Het aantal verenigingen of instellingen waarmee een structurele samenwerking 

wordt aangegaan voor één of meerdere activiteiten.

 

Som hier de structurele samenwerkingsverbanden van het afgelopen 

werkingsjaar met andere verenigingen op en verduidelijk de aard van deze 

samenwerking. Samenwerkingen met stedelijke diensten tellen niet als 

samenwerkingsverbanden. 

Vb. 1: Twee sportverenigingen die samen één jeugdploeg inschrijven 

omwille van een tekort aan leden in een bepaalde categorie, is één 

samenwerking. 

Vb. 2:Twee culturele verenigingen die samenwerken aan meerdere 

voorstellingen/reeksen, is één samenwerking. 
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Je hebt het formulier nu volledig ingevuld. Lees het zeker na op de correctheid van 

de ingevulde gegevens en cijfers en ga na of de nodige bijlages zijn toegevoegd. 

 

Heb je alles ingevuld en nagelezen, druk dan hier om je dossier in te 

dienen.Wij adviseren om dit onmiddellijk te doen, zodat je dit niet vergeet. 

Ben je toch niet zeker of alles correct is of heb je geen tijd meer om je 

dossier te vervolledigen of heb je enkele bijlagen nog niet in je bezit, druk 

dan hier om je dossier te bewaren zonder dat het naar de desbetreffende 

dienst wordt doorgestuurd.  

Denk eraan dat je aanvraag op dit moment nog niet officieel is!  

Om later je bewaarde dossier terug op te vragen, doorloop dan terug stap 1 

en 2. 

Wil je op de vorige pagina nog iets aanpassen, maar wil je jouw recente 

wijzigingen niet kwijt, gebruik dan deze knop. 

Wil je het dossier zonder aanpassingen sluiten, druk dan op deze knop. 

 

Stap 4: Stavingsstukken uploaden voor de uitbetaling 

 
De financiële dienst van Deurne vraagt steeds om bepaalde documenten van de 

vereniging voor handen te hebben om eventueel op te kunnen vragen. De databank 

voorziet erin dat je deze jaarlijks éénmalig kan uploaden. Zo hoeven de diensten je 

niet meer om de haverklap om deze documenten te vragen, omdat ze voor alle 

stadsdiensten raadpleegbaar zijn. Dit zal de uitbetaling aanzienlijk 

vergemakkelijken. 

Maak hier dus werk van! 
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Deze documenten opladen doe je als volgt: 

 

Klik hierop om de algemene gegevensfiche van de vereniging te openen.  

Je komt op volgende pagina:

 

 

Scroll voorbij de subtitel Administratief tot aan de subtitel Adres en druk net 

daarboven op de oranje knop.  
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Je kan nu alle bijlagen updaten of opladen op de correcte plaats en andere 

administratieve informatie wijzigen.  

De volgende documenten zijn voor ons van essentieel belang: 

Feitelijke vereniging:  - Lijst bestuursleden 

 - Financiëel verslag 

vzw: - Jaarverslag (Algemene Vergadering) 

 - Balans/resultatenrekening 

 - Begroting 

De overige documenten mogen opgeladen worden, maar zijn niet noodzakelijk. 

 
 

Bedankt! Je hebt alle stappen ingevuld.  
Wij behandelen je aanvraag zo snel mogelijk! 

 
 

 
Cultuurantenne: 03 338 46 03 – cultuurantenne.deurne@antwerpen.be 

Jeugdconsulent: 03 338 45 28 – jeugddienst.deurne@antwerpen.be 
Seniorenconsulent: 03 338 45 08 – seniorenconsulent.deurne@antwerpen.be 

Sportantenne: 03 338 45 87 – sportantenne.deurne@antwerpen.be 
 

 

mailto:cultuurantenne.deurne@antwerpen.be
mailto:jeugddienst.deurne@antwerpen.be
mailto:seniorenconsulent.deurne@antwerpen.be
mailto:sportantenne.deurne@antwerpen.be

