Formulier bestemd voor:

GEMEENTEBESTUUR 8560 WEVELGEM
FINANCIËLE DIENST
Vanackerestraat 16

IBAN BE 80 0910 0025 7077

Voor inlichtingen betreffende dit formulier:  056/433.425

GEMEENTELIJKE TOELAGE
Verklaring1
Toelage toegekend door het gemeentebestuur Wevelgem – boekjaar 2021
Alle subsidies voor 2021 ten gunste van de vereniging of rechtspersoon worden uitbetaald conform deze verklaring gemeentelijke
toelage. Indien er gedurende 2021 wijzigingen aan onderstaande gegevens optreden, dient de begunstigde een aangepast
formulier te bezorgen.
Opgemaakt in toepassing van de wet van 14.11.1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, het
BVR van 25 juni 2010 (art. 125) en ingevolge de princiepsbeslissing van de Gemeenteraad van 14.06.1985 .
De ondergetekende: NAAM …………………………….……………………VOORNAAM ………..…………………………….. 2
Toelage aan een individueel persoon

Toelage aan een vereniging of rechtspersoon

(indien uitbetaald op individuele rekening)

(indien uitbetaald op rekening op naam vereniging)

Rijksregisternummer:……………………………………………

Naam vereniging: …………………………………………………………………...

Adres: …………………………………………straat, nr. ………

Rechtsvorm vereniging (feitelijke, vzw): …………….............................................

Postnr. …………… Gemeente …………………………………

Ondernemingsnummer: ……………………………………………………………
Adres vereniging: ………………………………………………straat, nr. ……….
Postnr. …………… Gemeente ………………………………………….…………
Betreffende de persoon die optreedt in naam van vereniging:
Rijksregisternummer:……………………………………………
Adres: …………………………………………………….………straat, nr. ………
Postnr. …….………… Gemeente …………………………………………………
Hoedanigheid in vereniging: ……………………………………………………...3

Verder contact
Tel. …………………………………. GSM …………………..…………………….... Email ……………………………………………………………………..
1°

bevestigt dat de toelage toegekend aan de vereniging volledig zal gebruikt worden voor de werking van de vereniging of instelling.

2°

verbindt er zich steeds toe een toelage terug te betalen indien deze niet wordt aangewend voor het doel waarvoor de toelage werd toegekend
(art. 7, eerste lid 1°)

3°

verleent daartoe de toelating aan de door het Schepencollege aangestelde ambtenaar het gebruik van de toelage te controleren door nazicht
van alle nuttige bescheiden.

4°

verklaart dat de hieronder vermelde bankrekening geopend is op naam van de begunstigde van de toelage

EEN TOELAGE KAN ENKEL UITBETAALD WORDEN OP EEN BANKREKENING GEOPEND OP NAAM VAN DE BEGUNSTIGDE
Rekeningnummer waarop de toelage mag gestort worden : IBAN BE …………………………………………………………….…………
Rekening op naam van :

………………………………………………………………………………………………………………………...

Opgemaakt te …………………………. de ……./………/………….
(handtekening)

Vul dit formulier in met zorg, zo vermijdt u vertraging in de uitbetaling.
1

De verklaring moet opgemaakt worden op naam van persoon/vereniging die vermeld wordt in beslissing CBS betreffende de toelage
Naam van de begunstigde van de toelage of van de persoon die namens de vereniging optreedt..
3
Voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurder, ……
2

