AANVRAAGFORMULIER PREMIE SOCIO‐CULTURELE VERENIGINGEN DEERLIJK
GEGEVENS VERENIGINGEN
Naam vereniging:

Contactpersoon:

Adres:
Telefoonnummer:

E‐ mail:

Rekeningnummer:
Naam rekeninghouder:

WERKINGSPREMIE
Bestuursleden vereniging
Naam

Adres

E‐mail

Zet in onderstaande kolommen een kruisje bij de functie
van het bestuurslid
Functie
voorzitter secretaris
penningmeester effectief lid AV

Vanuit het secretariaat van de cultuurdienst wordt een lijst meegestuurd van alle activiteiten die het voorbije werkingsjaar plaatsvonden in het
Gemeenschapscentrum Deerlijk.

1. Artistieke activiteit en publiek toonmoment
Tonen van eigen creaties van de verenigingen aan derden, toegankelijk voor het publiek. (Davidsfonds: boekenaperitief valt onder categorie 'gemeenschapsvormend')
Vb. toneel, poppentheater, fanfare, dans, koor, tentoonstelling, foto en film, multimedia, beeldhouwen en keramiek, schilderen, stoet …
Zet in onderstaande kolommen het cijfer 1
(geen kruisjes)
Punten
Omschrijving van de activiteit
Datum
zangmoment toonmoment
toneel
50
100
175

puntentotaal

0

2. Deelname aan wedstrijden en tornooien
Wedstrijd gerelateerd aan de vereniging (dus niet 'boerengolf')
Vb. danswedstrijd voor verenigingen

Omschrijving van de activiteit

0

0

Zet in onderstaande kolommen
het cijfer 1 (geen kruisjes)
Punten
wedstrijd
internationaal
100

Datum
wedstrijd
75

puntentotaal

0

0

3. Educatieve activiteit
Activiteiten organiseren die inzetten op levenslang en levensbreed leren. Moet georganiseerd worden door de vereniging zelf of door een externe organisatie,
voor de vereniging. Dit is niet het organiseren of volgen van een sessie voor/bij een andere vereniging (dit kan onder 'vorming' vallen)
Zet in onderstaande kolommen
Vb. voordracht, panelgesprek, workshop, lessenreeks
het cijfer 1 (geen kruisjes)
Punten
Omschrijving van de activiteit
Datum
lessenreeks
eenmalig
30
50

puntentotaal

0

0

4. Gemeenschapsvormende activiteit
De activiteit heeft tot doel de interne werking te verbeteren door mensen dichter bij elkaar te brengen en elkaar te leren kenen buiten de vaste werking.
Dit is een ruim begrip en verschillende zaken vallen hieronder. Verschillende activiteiten die georganiseerd worden op de dag zelf tellen voor 1x punten,
maar kunnen ook meetellen als samenwerking en educatieve of artistieke activiteit.
Zet in
Vb. gezellig samenzijn, eetfestijn, reeks van sportactiviteiten, groepsactiviteiten, uitstappen, wandelingen, fietstochten, zoekwedstrijden…
onderstaande
kolom het cijfer
1 (geen
kruisje)
Punten
Omschrijving van de activiteit
Datum
per activiteit
30

puntentotaal

0

5. Samenwerking
Het organiseren van activiteiten in samenwerking met een of meer verenigingen, de gemeentelijke vrijetijdsdiensten, onderwijsinstellingen … zowel op
inhoudelijk, financieel als promotioneel vlak. Private partners komen in aanmerking als er geen winstoogmerk is.
Wanneer activiteiten hier ingevuld worden, kunnen deze ook bij educatieve of gemeenschapsvormende staan.
Zet onder 'ja' het cijfer 1 indien
Een stand op de kerstcorrida is geen samenwerking.
je lid bent van het Deerlijks
Vormingswerk
5 Punten
Ja
0
Lid van het Deerlijks Vormingswerk

Omschrijving van de activiteit

Datum

Zet in
onderstaande
kolom het cijfer
1 (geen
kruisje)
Punten
per activiteit
45

(Lid van Deerlijks vormingswerk + activiteiten) Puntentotaal

0

6. Communicatie
Communicatie :
‐ Het inzetten op digitale media: website, facebook, twitter, pinterest, instagram …
‐ Uitgave van een tijdschrift of digitale nieuwsbrief
Voor theatergezelschappen: het maken van flyers, boekjes, affiches tellen niet mee in de communicatie. Het hebben van een website of nieuwsbrief
telt maar voor 1x mee in de punten.
Zet in
onderstaande
kolom het cijfer
1 (geen kruisje)
Wat
Inzetten op digitale media: website, facebook, twitter, pinterest, instagram…
Uitgave van een tijdschrift of digitale nieuwsbrief
Ingeven van activiteiten in de Uitdatabank
Deelname aan de Uitpas Zuidwest met eigen activiteiten

Ja

Puntentotaal

Punten
50
40
5
5
0

7. Vorming
‐ Deelname aan landelijke acties, themaweken of –dagen vb. week van de smaak, digitale week, jeugdboekenweek …
‐ Het volgen van een opleiding die bijdraagt tot de verhoging van de professionaliseringgraad van de vereniging

Omschrijving van de activiteit

Datum

Zet in onderstaande kolommen
het cijfer 1 (geen kruisjes)
Punten
actie
vorming
10
5

Puntentotaal

0

Vak voorbehouden voor de Cultuurdienst

BASISPREMIE

AANTAL
PUNTEN

PUNTEN‐
WAARDE

TOTAAL
BEDRAG

AANTAL
PUNTEN

PUNTEN‐
WAARDE

TOTAAL
BEDRAG

Punten
Artistieke activiteiten en publieke toonmomenten

0

Deelname aan wedstrijden en tornooien

0

Educatieve activiteiten

0

Gemeenschapsvormende activiteiten

0

Samenwerking

0

Communicatie

0

Vorming

0
Puntentotaal

WERKINGSPREMIE

TOTAAL PREMIEBEDRAG:

0

