
SUBSIDIEAANVRAAG

PROJECTOPROEP 2023

CASCADE

Het ingevulde en ondertekende subsidieaanvraag moet uiterlijk op 31 mei 2023 om
middernacht via het online formulier

De aanvraag wordt alleen als volledig beschouwd als ze vergezeld gaat van de productie (video
of podcast) die door de jongeren van de structuur is gemaakt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor bijkomende vragen: cascade@leefmilieu.brussels

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als uw kandidatuur door de jury wordt geselecteerd, zal dit dossier worden gebruikt om een
subsidie aan te vragen. De volgende documenten moeten daarom uiterlijk op 16/08/2023 door
de organisatie worden verstrekt

1. De meest recente beschikbare statuten
2. De jaarrekeningen of, voor kleine vzw’s, een "Staat van het vermogen" en een "Staat
van rechten en verplichtingen" voor de laatste twee boekjaren waarvoor ze beschikbaar
zijn

3. Een gewaarmerkt attest bankidentiteit (ondertekend door de bank)
4. Het meest recente jaarlijkse activiteitenverslag (2021 of 2022)

Informatie over uw organisatie

https://airtable.com/shrJeXI0tJ3X6pj04
mailto:cascade@environnement.brussels


Naam:

Rechtsvorm :

Taal:

Ondernemingsnummer van het bedrijf:

Btw-plichtig (ja/neen)

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

Postcode………………………….        Gemeente: ………………………………..

Telefoon

Website

Totaal aantal werknemers

Gevolmachtigde: Achternaam
Voornaam
Functie

Bankrekening IBAN-nr.:
Rekeninghouder

Wat is het doel van de vennootschap zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad?

Beschrijf de activiteiten van uw organisatie (max. 10 regels)

Presenteer in enkele regels uw structuur in termen van de onthaalinfrastructuur voor jongeren:
gebouwen, beschikbare uitrusting, openingstijden en personeel enz.

Wat is de territoriale verankering van uw organisatie?
Activiteitenaanbod voor jongeren uit heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Activiteitenaanbod voor jongeren uit een of meer wijken; zo ja welke?

Beschrijf het profiel van de jongeren die uw organisatie bezoeken (leeftijd, opleidingsniveau,
sociaal-cultureel profiel)
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Over hoeveel jongeren gaat het in de loop van het schooljaar 2022-2023?

Contactgegevens van de Cascade-contactpersoon binnen uw organisatie (SPOC)
ACHTERNAAM/Voornaam
Tel:
E-mail:
Functie

Informatie met betrekking tot het Cascade-project/selectiecriteria

1/ Het Cascade-project wil de empowerment van jongeren ontwikkelen door hen hun eigen projecten

te laten organiseren.

- Hoe gaat u concreet:

o uw jongeren mobiliseren om deel te nemen aan het Cascade-project?

o hen steunen bij de uitvoering van hun project?

o gevolg geven aan de boodschappen en verwachtingen die uw jongeren via hun

video/podcast hebben geuit?

- Wat is het profiel van de groep jongeren die het project gaat dragen?

o Activiteiten waaraan zij in uw structuur deelnemen

o Beoogd aantal jongeren binnen die groep (minimaal 6)
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o Leeftijdsgroep

2/ De dynamiek van Cascade is bedoeld om jeugdstructuren te helpen deel te nemen aan de

ecologische transitie

o Wat verwacht u van uw eventuele deelname aan het Cascade-project?

o Op welke manier neemt u nu al deel aan de ecologische transitie?

o Wat zijn de drie prioriteiten binnen uw structuur op het vlak van de ecologische

transitie?

o Komen uw prioriteiten overeen met de video/podcast die uw jongeren hebben

gemaakt?

o Zo niet, hoe legt u dan het verband tussen deze twee verschillende visies?

o Zo ja, hoe?
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3/ Het Gewest wenst dat de Cascade-projecten openstaan voor de wijk of een andere, bredere

invloedszone. Welke ideeën hebt u om de impact van het project verder te doen reiken dan de

jongeren die het uitvoeren:

- Om alle jongeren en belanghebbenden in uw structuur te bereiken

o Wie? Wat? Hoe?

o Schatting van het aantal jongeren en volwassenen

- Om andere Brusselaars te bereiken

o Wie? Wat? Hoe?

o Schatting van het aantal jongeren en volwassenen

Bedrag van de gevraagde subsidie/subsidieperiode

Het gevraagde bedrag is maximaal 15.000 euro.

De geraamde uitgaven zijn momenteel als volgt verdeeld. Deze raming zal in december 2023 worden

herzien op basis van het door de jongeren van de structuur gedefinieerde project.
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Posten Beschrijving

Schattin
g (€)

1. Huur en huurlasten
Niet aanvaard /

2. Promotie- en publicatiekosten
drukwerk, reclamekosten 2000

3. Administratieve kosten
aankoop van verbruiksgoederen,
computerlicentie, secretariaatskosten 3000

4. Voertuig- en vervoerkosten
voor de jongeren, externe partijen 500

5. Bezoldiging van derden en
onderaannemers deskundigen (activiteiten, opleidingen,

conferenties), zaalhuur, catering 2500
6. Personeelskosten studentencontract, onder voorbehoud van

aanvaarding
vrijwilligersvergoedingen
geen andere personeelskosten aanvaard 0

7. Afschrijving en investeringen het nodige materiaal voor de uitvoering van
het project 7000

8. Andere kosten: belastingen, financiële en uitzonderlijke
kosten /

TOTAAL  15000

De gedekte uitgaven voor het project zullen worden gedaan tussen 1 september 2023 en 30 juni 2025

Staatssteun: het totaal van alle subsidies die u ontvangt

Uw organisatie verklaart op eer dat zij zich in de volgende situatie bevindt (aankruisen wat van
toepassing is)

o Heeft de afgelopen 3 jaar minder dan 500.000 euro aan staatssteun ontvangen

o Heeft de afgelopen 3 jaar meer dan 500.000 euro aan staatssteun ontvangen
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Ik verklaar op eer dat alle meegedeelde gegevens eerlijk en juist zijn, en ik geef de bevoegde overheid
de toestemming om ze, waar nodig, ter plaatse te komen verifiëren.

Ik verklaar dat ik op de hoogte ben van de werking van de eerste editie van het Cascade-project
(bijlage 1) en dat ik mijn uiterste best zal doen om met succes deel te nemen.

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de informatie inzake de naleving van de wetgeving (bijlage
2).

Ik verklaar op erewoord dat wij Leefmilieu Brussel zullen informeren indien het Cascade-project door
een andere organisatie wordt medegefinancierd.

Handtekening gevolmachtigde

Naam:
Voornaam:
Functie:
Datum:
Handtekening
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Bijlage 1: Werkwijze van de projectoproep "Cascade"
Bijlage 2: Naleving van de wetgeving betreffende subsidies

In het algemeen moet elke subsidie worden gebruikt voor het doel waarvoor zij is toegekend. Daarom
zullen in het kader van het besluit en/of de overeenkomst, de aard, de omvang en de modaliteiten
betreffende het gebruik en de door de begunstigde van de subsidie te verstrekken verantwoording
exact vermeld worden.
Bovendien:
● Door de subsidie te aanvaarden, erkent de begunstigde het recht van de gewestelijke entiteit om
ter plaatse controles uit te voeren op het gebruik van de toegekende middelen.

● De volgende omstandigheden kunnen leiden tot de opschorting of zelfs de volledige of gedeeltelijke
terugbetaling van de subsidie:

o Zich niet houden aan de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie;

o Gebruik van de subsidie voor andere doeleinden dan waarvoor ze is toegekend;

o Belemmering van de controle op het gebruik van het ontvangen bedrag;

o Geen of gedeeltelijke motivering van de uitgaven;

o Ontvangst van een andere subsidie van een andere instelling voor hetzelfde doel en op
basis van dezelfde verantwoordingsstukken.

De boekhoudkundige vastlegging, waarvoor de ondertekende overeenkomst vereist is, gaat

de juridische vastlegging vooraf.
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https://www.bubble.brussels/wp-content/uploads/2023/02/modaliteiten-2.pdf

