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Aanvraag ondersteuning middenstandsorganisatie 2021 – 2022 - 2023

Dienst financiën
Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM
T 056 62 12 61
financien@waregem.be
www.waregem.be

Het economisch weefsel binnen de stad werd door de corona-pandemie hard getroffen. Om het economisch
en maatschappelijk weefsel te herstellen na corona wil de stad ook extra initiatieven vanuit de midden
standsorganisaties ondersteunen. Zo wil de stad de economische relance de komende 3 jaar vorm geven.
Deze voorwaarden moeten cumulatief voldaan zijn om recht te hebben op de jaarlijkse nominatieve toelage:
1. De aanvrager is een middenstandsorganisatie uit de lijst (zie hieronder)
2. Het moet gaan over een extra/(ver)nieuw(d) initiatief die de middenstandsorganisatie
organiseert. Bestaande reguliere activiteiten komen niet in aanmerking;
3. Economische relance en ondersteuning van de lokale economie zijn essentieel;
4. Er moet een projectfiche ingediend worden met de beschrijving, doelstelling en budgettering van
het extra initiatief;
5. De aanvraag gebeurt minimaal 4 weken vooraf en het extra initiatief wordt voorgelegd aan het
schepencollege.
6. De verantwoordingsstukken moeten binnen de 3 maand na het initiatief ingediend worden. De
toelage wordt pas uitbetaald na verantwoording.
Aanvraag
1. Geef hieronder je persoonlijke identificatiegegevens als aanvrager.
voornaam en naam
straat

Huis+busnr

gemeente

postnummer

telefoonnummer

/

mailadres
Rekeningnummer waarop de B E
toelage mag gestort worden

2. Duid hieronder aan in naam van welke middenstandsorganisatie je de aanvraag doet.
Unizo Waregem
Unizo Desselgem
Vijfse Middenstand
Bezo
Waregem Winkelstad

3. Duid hieronder aan welke doelstellingen met het initiatief wordt ingevuld.
Lokaal kopen en korte keten stimuleren
Innovatie ondersteunen
Connecties tussen lokale spelers bevorderen
Nieuwe samenwerkingsinitiatieven tussen lokale spelers organiseren
Nieuwe initiatieven / events die de band tussen de lokale economie en de burgers versterken en duurzamer
maken
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Beschrijving initiatief
4. Beschrijf het initiatief of voeg een apart document toe waar het initiatief beschreven staat.

Doel van het initiatief:

Budgettering:

Ondertekening
5. Vul de volgende verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn.
voornaam en naam
datum dag
handtekening

maand

jaar

