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INFOF ICHE  

SUBSIDIEREGLEMENT ACTIVITEITEN 

 Je organiseert een activiteit IN Denderleeuw die niet valt onder de reguliere werking van je 

vereniging. 

 De activiteit draagt bij tot minstens één van onderstaande doelstellingen: 

o Versterking sociaal weefsel in onze gemeente 

o Aandacht voor kwetsbare doelgroepen en hun participatie en integratie 

 De activiteit is voor iedereen toegankelijk. Is de doelgroep afgebakend? Dan moet het duidelijk 

zijn dat de activiteit versterkend of integratie bevorderend is voor deze doelgroep. 

 Je vult het aanvraagformulier in (dit vind je terug via www.denderleeuw.be/subsidieactiviteit of 

via de dienst Vrije tijd). 

 Geen subsidies te verkrijgen voor loonkosten, investeringskosten en catering! 

 Je kan 3X per jaar indienen: 

o Voor een activiteit tussen 1 april en 31 juli: vóór 1 januari 

o Voor een activiteit tussen 1 augustus en 30 november: vóór 1 mei 

o Voor een activiteit tussen 1 december en 31 maart: vóór 1 september 

 Ongeveer 6 weken na de indiendatum weet je of je aanvraag is goedgekeurd en hoeveel subsidies 

je hiervoor krijgt. 

 Belangrijk in de communicatie van je activiteit! 

o Nederlands is de hoofdtaal! Je mag enkel ook een andere taal gebruiken, als het een 

letterlijke vertaling is. 

o Je dient een artikel in voor het gemeentelijk infoblad De schakel. Dit doe je ten laatste aan 

het begin van de maand voorafgaand aan de maand waarin de activiteit plaatsvindt. 

o 4 weken vóór de start van de activiteit bezorg je het promotiemateriaal aan de dienst Vrije 

Tijd via vrijetijd@denderleeuw.be  

Je vult het evaluatieformulier in (dit vind je terug via www.denderleeuw.be/subsidieactiviteit of via de 

dienst Vrije Tijd) en bezorgt dit tijdig aan de dienst Vrije tijd: 

o Voor activiteiten tussen 1 april en 31 juli: vóór 1 september 

o Voor activiteiten tussen 1 augustus en 30 november: vóór 1 januari 

o Voor activiteiten tussen 1 december en 31 maart: vóór 1 mei 
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