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Handleiding
Om een geldige steunaanvraag te doen vult u het formulier op de volgende vier blazijden in en bezorgt u het
ons door drie partijen ondertekend terug.

1. INVULLEN
Invullen kan op twee manieren:
• U vult het document rechtstreeks op uw pc in. Dit gebeurt best via Acrobat Reader. U kan Acrobat
Reader downloaden via de link op onze website of via https://acrobat.adobe.com/be/nl/acrobat/pdfreader.html
• U drukt het document af en vult het manueel in. Als alternatief kan u ook het document op uw pc invullen
via Acrobat Reader en het daarna afdrukken.

2. ONDERTEKENEN
Dit kan ook weer op twee manieren gebeuren:
• Via Acrobat Reader: dit vereist een ID-certificaat dat u kan inlezen ve een e-ID kaartlezer.
Let op
• Vanaf het moment dat een eerste handtekening geplaatst is, kan er geen wijziging meer
aangebracht worden aan de velden in het formulier zelf.
• Wanneer een handtekening geplaatst wordt zal Acrobat Reader u vragen het document onder een
andere naam te bewaren. U bezorgt dit nieuwe document aan de tweede partij ter ondertekening,
die op zijn/haar beurt tekent en een derde versie bezorgt aan de derde en laatste partij.
• Manueel.

3. VERSTUREN
•
•

Indien via Acrobat Reader ingevuld en ondertekend: het uitendelijke door drie partijen ondertekende
document moet via e-mail verstuurd worden naar aanvragen@anah-nvsg.be.
Het manueel ondertekende document kan ofwel ingescand verstuurd worden naar aanvragen@anahnvsg.be of via de gewone post naar NVSG vzw, Wereldtentoonstellingslaan 68, 1083 Brussel
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Volgnummer
Vak voorbehouden voor de NVSG
Volgnummer

Kader
Deze steunaanvraag kadert binnen...
... een bestaand project:
... een coronagerelateerd project:
... steunaanvraag na een natuurramp:

Contacten
Aanvragende Rotary Club
Naam van de club
District

D2130

Datum betaling van de vrijwillige
jaarlijkse bijdrage (minimaal aantal
leden x 10 EUR / lid)

Aanvragend verantwoordelijk clublid
Naam en voornaam
Functie / Rol
Mobiel nummer
E-mailadres

D2140

D2150

D2160

Belgische instelling (vzw) die de NVSG-steun zal ontvangen
Officiële naam van de instelling
Ondernemingsnummer
Bankrekening (IBAN)
Postadres

Contactpersoon: naam & voornaam
Contactpersoon: mobiel nummer
Contactpersoon: e-mailadres

Projectthema’s
Vink de actieterreinen van dit project aan
Levenskwaliteit
Infrastructuur
Vrijetijdsbesteding
Ontspanningsdagen
Integratie van personen met een beperking
Doofheid
Onafhankelijk leven met PAB
Dyslexie
Autisme
Digitale hulpmiddelen
Dag- en nachtverblijf
Gedrags- en emotionele stoornissen (GES)

Projectbeschrijving
Omschrijving van het project
Naam van het project
Waaruit bestaat het project? Omschrijf in maximaal 100 woorden

Doel van het project? Omschrijf in
maximaal 80 woorden

Hoe komt het project de noden
van de gemeenschap tegemoet?
Hoeveel personen genieten van de
realisatie van dit project? Omschrijf
in maximaal 80 woorden

Waarom wordt het project niet ten
volle gefinancierd door de overheid?

Wie wordt de finale eigenaar
van de eventueel aangekochte
goederen?

Projectfinanciering
Te financieren
Projectbedrag

Bedrag in EUR
totaal te financieren bedrag voor dit project

Financiering door

Bedrag in EUR

Inbreng Rotaryclub

de inbreng van de aanvragende Rotaryclub

Inbreng andere
Rotaryclubs

Naam van niet-aanvragende Rotaryclubs

Inbreng District
Grant

de inbreng van een goedgekeurde Disrict Grant
(bewijs toevoegen)

Steun NVSG

de thans aangevraagde steun bij NVSG vzw

De Rotary club vraagt hierbij NVSG vzw steun aan om het beschreven project te helpen verwezenlijken. Het Rotary club
project beantwoordt aan de doelstellingen en de actieterreinen van NVSG vzw. De ondertekenaars van de steunaanvraag
verklaren op hun woord van eer dat de verstrekte informatie volledig en waarheidsgetrouw is. Elke steunaanvraag is strikt
onderhevig aan de actuele ontvankelijkheidscriteria van NVSG vzw.
De begunstigde instelling verklaart hierbij dat de ontvangen steun integraal zal worden gebruikt voor het voorgestelde
project en zal daarom op eenvoudig toekomstig verzoek van NVSG vzw of van de bevoegde Overheid (Algemene
Administratie van de Fiscaliteit / AAFisc), de nodige bewijzen hiervan aanleveren en zal bij gebreke hieraan, de ontvangen
steun integraal terugstorten aan NVSG vzw.
Alle vermelde persoonlijke gegevens worden bewaard in het elektronische archief van NVSG vzw en worden enkel gebruikt
voor de mogelijke goedkeuring van steuntoekenning, voor communicatie in verband met het project en voor eventuele
controles achteraf.
De aanvragers hebben de bepalingen van het document “TOEGEKENDE SUBSIDIES DOOR DE NATIONALE
VERENIGING TOT STEUN AAN GEHANDICAPTE PERSONEN vzw (NVSG)-MODALITEITEN –
ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIA”, opgesteld door de Nationale Vereniging voor Steun aan Gehandicapte Personen vzw
(NVSG), gelezen en aanvaard.

Naam clublid

E-mailadres clublid

Handtekening clublid

Naam clubvoorzitter

E-mailadres clubvoorzitter

Handtekening clubvoorzitter

Naam contact begunstigde instelling

E-mailadres begunstigde

Handtekening begunstigde

