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Toelage kamp 
aanvraagformulier 

 

Gelieve op de keerzijde van dit aanvraagformulier alle nodige gegevens in te vullen. 
 

OPMERKING: 

Voor- en nakampen worden niet gesubsidieerd! 

 

 
Bij te voegen documenten  
 Aanwezigheidslijst van deelnemers + leiding 

 Facturen  
 Betalingsbewijzen 
 

 
Datum: …………………………    Handtekening verantwoordelijke 
 
 

 

 

 

 

Dienst Sport & jeugd 
03-410 16 65 

sport@zandhoven.be 

 

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

Contactpersoon : ………………………………………………………………………………………………….. 

Adres :  ………………………………………………………………………………………………….. 

Mailadres:  ………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon :  ………………………………………………………………………………………………….. 

Rekeningnummer : ………………………………………………………………………………………………….. 

Vak voorbehouden voor de jeugddienst 

Basissubsidie: ………… punten x € 1    = ……………………… 

Extra subsidie: 4 tot 6 punten  € 1 x ………… leden = ……………………… 

6 tot 10 punten  € 2 x ………… leden = ……………………… 

11 tot 15 punten  € 3 x ………… leden = ……………………… 

Totale subsidie = ……………………… 
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BASISSUBSIDIE 

omschrijving aantal waarde 
subtotaal 
punten 

aantal 
nachten 

totaal 

deelnemers ………. 1 punt ………. x …… = ………. 

leiders zonder 
basisattest 

………. 2 punten ………. x …… = ………. 

leiders met 

basisattest 
………. 4 punten ………. x …… = ………. 

leiders met  

EHBO-brevet/ 
diploma verpleging/ 

diploma 
hoofdanimator 

………. 
+ 2 punten 
extra per 

nacht  

………. x …… = ………. 

TOTAAL PUNTEN BASISSUBSIDIE ………. 

 

EXTRA SUBSIDIE “DUURZAAM OP KAMP” 

Actie Bewijsstukken 
Ja/neen 

(*) 
Waarde 

Met de fiets of openbaar vervoer op 

kamp (indien slechts een deel van de 
leden met de fiets gaat  2 punten 

Ticket openbaar 

vervoer, foto’s of 
kampbrief 

Ja/neen 2 of 3 punten 

Aankoop van fruit en groenten, melk, 
eieren, vlees, … bij een lokale 
landbouwer 

Kasticket of 
verklaring op eer 
van landbouwer 

Ja/neen 3 punten 

Gebruik brooddozen en drinkbussen 

stimuleren 

Kampbrief 

(bagagelijst) 
Ja/neen 1 punt 

Regenwater opvangen + gebruiken in 
spelprogramma 

Foto of verklaring 
op eer 

Ja/neen 1 punt 

Koken in grote hoeveelheden of 

keuze voor grote verpakkingen 

Winkellijst + 

kasticket 
Ja/neen 2 punten 

Minstens 1 veggiedag op het menu 
Foto, verklaring 
op eer of menu 

Ja/neen 2 punten 

Afval sorteren + manier zoeken om 
keukenafval te verwerken 

(compostvat, kippen, …) 

Foto’s of 
verklaring op eer 

Ja/neen 2 punten 

Gebruik van milieuvriendelijke 

onderhoudsproducten 
Kasticket Ja/neen 1 punt 

TOTAAL PUNTEN EXTRA SUBSIDIE ………. 

(*) schrap wat niet past 

 


