
 
 

 
Aanvraag van een subsidie voor de promotie van  
Oost-Vlaamse streekproducten 
------------------------------------------------------ 
tav Deputatie 
P.A./ Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw 
Seminariestraat 2 
9000 GENT 
Tel. 09 267 87 26 
e-mail: alain.van.damme@oost-vlaanderen.be  
 
Wanneer moet deze aanvraag worden ingediend? 
U dient een subsidieaanvraag in minstens één maand voordat het initiatief plaatsvindt. 
 
Wie dient deze aanvraag in? 
Verenigingen en instellingen met zetel en/of secretariaat in Oost-Vlaanderen die initiatieven met 
betrekking tot de promotie van Oost-Vlaamse streekproducten opzetten. 

 
Gegevens van de aanvrager 

 
1. Vul de gegevens in van de organisatie/instelling. 
 

officiële naam  
adres  

telefoonnummer  
e-mailadres  

website  
 
2. Vul de gegevens in van de verantwoordelijke/contactpersoon. 
 

voornaam en naam  
functie in de organisatie  

telefoon/gsm overdag  
e-mailadres  

 
3. De vereniging beantwoordt aan de criteria volgens artikel 3 : vzw heeft geen 

publiekrechterlijk karakter. 
 

JA,   
NEEN 

 
 aftoetsing op basis van aanduiding of voordracht van de meerderheid of 
 aftoetsing op basis van meerderheid van de stemrechten of 

mailto:alain.van.damme@oost-vlaanderen.be�


aftoetsing op basis van de financiële middelen voor meer dan de helft ten laste van 
overheidsbudget 
 

4.  Vul het ondernemingsnummer en de rechtsvorm in van uw organisatie. 
 

ondernemingsnummer             

 
rechtsvorm  

Datum van oprichting  
  

 
5  Vul het rekeningnummer in waarop de subsidie, na goedkeuring, mag gestort worden. 
 

    -     -     -     

 
Het rekeningnummer staat op naam van 
Vul deze gegevens enkel in als ze verschillen van vraag 1. 
 

voornaam en naam  
straat en nummer  

postcode en gemeente  
 
6. Heeft u reeds subsidies ontvangen in het kader van Oost-Vlaamse Streekproducten? 

Zo ja, wanneer en met welke activiteit? 
 

JA,   
NEEN 

 
 

Gegevens van het initiatief 
 

7 Vul de algemene gegevens van het initiatief in. 
Naam  

Datum of periode  
Locatie  

 
8 Geef een beschrijving van het door het voorgenomen initiatief nagestreefde doel 

en van de hierbij aan te wenden werkwijze en middelen. 
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.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
 

9 Is het initiatief toegankelijk voor een breder publiek?  
 

JA,   
NEEN 
 

 
Bij te voegen stukken 
 

10 Kruis alle stukken aan die u over de komende editie bij deze aanvraag voegt: 
 Een kopie van de gecoordineerde statuten 
 Een volledig en gedetailleerde opgave van de voorziene inkomsten en uitgaven die     
betrekking hebben op de promotie van Oost-Vlaamse streekproducten 
 Een ondertekende verklaring waaruit blijkt of de aanvrager al dan niet BTW-plichtig is 
 
 

Ondertekening 
 

11 Ik heb kennis genomen van het reglement van 14 december 2011 en verklaar me 
akkoord met alle bepalingen en in het bijzonder met: 

   Art10. betreffende de vermelding van de ondersteuning van de provincie Oost-Vlaanderen en/of 
Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw in alle publiciteit en drukwerk in verband met het 
initiatief 

   Art12. betreffende de aanvaarding van de controle van de deputatie op de uitvoering van het 
genomen initiatief 

 
12 Ik verklaar hierbij dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

 
voornaam en naam ............................................................................................................................... 

functie  ............................................................................................................................... 
datum dag   

 

maand   
 

jaar 
 

     
 

handtekening 
 
............................................................................................................................... 

 
 
 


