
 

 

Doel 

Aan de hand van dit aanvraagformulier formaliseren de 

projectindieners hun deelname aan de lanceringsoproep 2021 in het 

kader van het reglement ‘burgerbudget klimaatprojecten’ van de 

stad Hasselt. 

Dit formulier dient uiterlijk 30 september 2021 volledig ingevuld en 

ondertekend per mail (1 pdf-bestand) verstuurd te worden naar 

leefmilieu@hasselt.be.  

Het volledige reglement lees je op www.hasselt.be/burgerbudget 

 

1/ Projectnaam 

Kies een korte, enthousiaste, begrijpelijke naam voor je project. Deze naam 

zal ook op de website verschijnen waarop de burgers hun stem kunnen 

uitbrengen. Beperk je tot max. 50 tekens. 

… 

 

2/ Korte projectomschrijving 

Omschrijf kort en krachtig je project. Wat wil je bereiken? Wat is de 

meerwaarde? Deze korte omschrijving zal ook op de website verschijnen 

waarop de burgers hun stem kunnen uitbrengen. Zorg dus dat deze tekst 

voldoende aanspreekt en attractief is! Beperk je tot max. 450 tekens. 

… 

 

3/ Informatie over de projectindiener/begunstigde 

Type indiener 

 Feitelijke vereniging (samenwerking tussen minstens 4 

natuurlijke personen die in Hasselt gedomicilieerd zijn op een 

verschillend adres) 

 VZW 

 Onderneming (andere dan VZW, met name: …)  

Naam feitelijke vereniging / VZW / onderneming 

… 

Adres feitelijke vereniging  / VZW / onderneming 

… 

AANVRAAGFORMULIER  
BURGERBUDGET KLIMAATPROJECTEN  
DATUM AANVRAAG: …/…/…… 
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Ondernemingsnummer of in geval van een feitelijke vereniging het rijksregisternummer 

van de natuurlijke persoon die optreedt als verantwoordelijke 

… 

Maatschappelijk doel van de feitelijke vereniging, VZW of onderneming  

… 

Telefoonnummer of Gsm-nummer 

… 

E-mailadres 

… 

Website (indien van toepassing) 

… 

Rekeningnummer begunstigde. Opgelet, voeg ook een bewijs van rekeninghouder toe. 

… 

 

4/ Informatie over de contactpersoon 

Naam en voornaam contactpersoon 

… 

Straat + huisnummer contactpersoon 

… 

Postcode + gemeente contactpersoon 

… 

Telefoonnummer of Gsm-nummer contactpersoon 

… 

E-mailadres contactpersoon 

… 

Rijksregisternummer contactpersoon 

… 
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4/ Motivatie 

Waarom wil je dit project doen en hoe draagt het project bij aan een klimaatrobuuste stad en een 

klimaatrobuust voedselsysteem in het bijzonder. Beperk je tot max. 2000 tekens. 

… 

 

5/ Gedetailleerde beschrijving van het project 

Geef een gedetailleerde omschrijving van je project. Geef hierbij een antwoord op de 5 W-vragen 

en 1 H-vraag: wie, wat, waar, wanneer (concrete planning), waarom (aanleiding/doelstelling) en 

hoe. Beperk je tot max. 3500 tekens. 

… 

 

Check vervolgens of je projectvoorstel aan de volgende voorwaarden voldoet: 

Voorwaarde Ja Nee Toelichting 

Het projectvoorstel heeft een minimale omvang 

waarbij voor minstens 1.000 euro kosten gemaakt 

zullen worden die in aanmerking komen om 

gesubsidieerd te worden via dit reglement. 

   

Het projectvoorstel dient het algemeen belang en 

heeft geen commerciële doelstelling. 

   

Het projectvoorstel vindt plaats op het grondgebied 

van Hasselt en is gericht aan wie in Hasselt 

woont/werkt/naar school gaat/consumeert/…. 

   

Het projectvoorstel is gedragen in de buurt, wijk of 

stad. (bv. aan te tonen via handtekeningen, 

samenwerkingsverbanden, …). 

   

Het projetvoorstel kan door de indieners zelf en 

voldoende autonoom uitgevoerd en gerealiseerd 

worden binnen 1 jaar na goedkeuring burgerbudget. 

   

Het projectvoorstel valt niet onder de reguliere 

werking van de vereniging of rechtspersoon, al dan 

niet gesubsidieerd door het stadsbestuur. 

   

Het projectvoorstel heeft geen uitgesproken 

religieus, ideologisch of politiek karakter. 

   

Het projectvoorstel omvat een nieuw project of een 

project in opstart waarvoor nog geen financiering 

voorzien is in de meerjarenbegroting van stad 

Hasselt. 

   

 

 

  



 

 4/8 

6/ Beoordelingscriteria 

Geef aan in welke mate je project een antwoord biedt op de beoordelingscriteria. Geef per 

beoordelingscriterium een korte toelichting. Beperk je tot max. 1200 tekens per criterium. 

1. Impact. Wat zijn de concrete doelstellingen van je project? In welke mate draagt 

je project concreet bij aan de realisatie van de Hasseltse klimaatdoelstellingen en 

de ontwikkeling van een klimaatrobuust voedselsysteem in het bijzonder? Wat is 

de ecologische en sociale meerwaarde van je project? 

… 

2. Realiseerbaarheid.  Omschrijf je plan van aanpak. Welke stappen zijn tegen 

wanneer nodig om je project te realiseren? In welke fases ben je afhankelijk van 

anderen en voor wat? Welke ‘bottlenecks’ denk je tegen te komen en hoe ga je 

daarop anticiperen?  

… 

3. Duurzaamheid. Hoe garandeer je dat je project een langdurig effect heeft en 

verankerd wordt (aandacht voor continuering, overdracht, inbedding in reguliere 

werking, overstijgen van ad hoc resultaat)? 

… 

4. Samenwerking & participatie.  

a. Wie zijn de partners waar je mee samenwerkt en op welke manier zijn 

de taken onderling verdeeld? Wat is de rol en meerwaarde van elke 

projectpartner? 

… 

b. Hoeveel mensen wil je met je project bereiken of laten participeren? 

Welke doelgroep(en) wil je bereiken met je project? Hoe zorg je ervoor 

dat je deze doelgroep(en) effectief bereikt? Hoe ga je communiceren? 

… 

5. Draagvlak. In welke mate wordt het projectvoorstel gedragen door de buurt, wijk 

of stad? Hoe en bij wie heb je de gedragenheid afgetoetst (bv. handtekeningen, 

samenwerkingsverbanden, overlegplatformen, …)? 

… 

6. Vernieuwend karakter. Op welke manier is je project vernieuwend of innovatief 

voor Hasselt? Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van een product, dienst, 

partnerschap, bereikte doelgroep, … 

… 

7. Multiplicatoreffect. In welke mate kan het project overgenomen worden in 

andere wijken, organisaties, … of uitgebreid worden naar andere doelgroepen? 

Hoe ga je je opgedane kennis en ervaringen delen (bv. Toonmoment, publicatie, 

workshop, website, …) en zichtbaar maken voor de Hasselaren? 

…  
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7/ Informatie over het budget 

Geef een gedetailleerd overzicht van de te verwachte inkomsten en uitgaven voor de realisatie van 

je project. Voeg in bijlage de nodige offertes toe als staving van de geraamde bedragen. Noteer 

telkens de kostprijs inclusief btw. Bij de inkomsten moet je de subsidie die je aanvraagt in het kader 

van dit reglement NIET vermelden. 

Directe kosten die rechtstreeks en uitsluitend toegewezen kunnen worden aan het project, die 

noodzakelijk zijn om het project uit te voeren en aangetoond kunnen worden met facturen of 

onkostennota’s komen in aanmerking voor subsidie (bv. terreinrealisaties, aankopen materialen, 

communicatie, extern advies, …). In artikel 8 van het reglement is een overzicht opgenomen van de 

kosten die uitgesloten zijn van subsidie. 

Mogelijke inkomsten zijn ledenbijdragen, subsidies verkregen via andere financieringskanalen, 

sponsoring, giften, drankverkoop, …  

 

Omschrijving van de projectkost of -opbrengst Uitgaven 

(incl. BTW) 

Inkomsten 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Totaalbedrag uitgaven en inkomsten   

Totale netto projectkosten (= totaalbedrag uitgaven – inkomsten)  

 

Indien van toepassing,  

• hoeveel en welke cofinanciering is voorzien én voor welke onderdelen van het 

project worden deze ingezet?  

• hoeveel eigen middelen worden ingebracht? 

Hoeveel subsidie vraag je aan via het reglement burgerbudget klimaatprojecten (€1000 < 

X < €5000)?   

… 
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8/ Verklaring en ondertekening 

De ondertekende verklaart: 

• Ondertekeningsbevoegd te zijn voor deze aanvraag.  

• Dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn. 

In geval van een feitelijke vereniging moet de aanvraag ondertekend worden door 

minstens 4 personen die elk op een apart adres gedomicilieerd zijn in Hasselt. Als één 

van deze personen minderjarig is, moet een ouder of wettelijke vertegenwoordiger het 

aanvraagformulier ook onderteken waardoor deze zich verbindt alle bepalingen van het 

reglement na te leven. 

 

In het geval van subsidietoekenning verbindt de ondertekende zich ertoe 

• De toegekende subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd 

toegekend 

• Minstens om de 5 maanden een stand van zaken door te geven aan de afdeling 

Milieu & Energie van de stad Hasselt (leefmilieu@hasselt.be).  

• Het ingediende project te realiseren binnen het jaar na goedkeuring 

• 14 kalenderdagen na de realisatie van het project een evaluatieverslag op te 

maken inclusief verantwoordingsstukken (onkostennota’s en facturen) en te 

bezorgen aan de afdeling Milieu & Energie van de stad Hasselt 

(leefmilieu@hasselt.be).  

• De afdeling Milieu & Energie van de stad Hasselt onmiddellijk op de hoogte te 

brengen van belangrijke wijzigingen of vroegtijdige stopzetting van het project 

(leefmilieu@hasselt.be). 

• In alle perscontacten, publicaties, en andere materialen die resulteren uit dit 

project, het logo van de stad Hasselt te vermelden als ondersteunende overheid 

(te downloaden via de website https://www.hasselt.be/nl/huisstijl-hasselt-heeft-

het).  

• De opgedane kennis- en leerervaringen tijdens de uitvoering van het project te 

delen met andere geïnteresseerden. 

Datum 

… 

Voornaam en naam 

… 

Handtekening 

… 

Functie 

… 

De door u verstrekte gegevens zullen door de stad Hasselt, Limburgplein 1 te 3500 Hasselt, worden 

verwerkt en uitsluitend worden gebruikt voor de beoordeling van uw aanvraag voor de subsidie 

‘Burgerbudget klimaatprojecten’. 

mailto:leefmilieu@hasselt.be
mailto:leefmilieu@hasselt.be
mailto:leefmilieu@hasselt.be
https://www.hasselt.be/nl/huisstijl-hasselt-heeft-het
https://www.hasselt.be/nl/huisstijl-hasselt-heeft-het
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In geval een feitelijke vereniging, persoon 2: 

Datum 

… 

Voornaam en naam 

… 

Handtekening 

… 

Functie 

… 

 

In geval een feitelijke vereniging, persoon 3: 

Datum 

… 

Voornaam en naam 

… 

Handtekening 

… 

Functie 

… 

 

In geval een feitelijke vereniging, persoon 4: 

Datum 

… 

Voornaam en naam 

… 

Handtekening 

… 

Functie 

… 
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Bijlage 

Voeg een bewijs van rekeninghouder toe! 

 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kan u terecht bij de Afdeling Milieu & Energie van stad Hasselt via 

onderstaande gegevens: 

Afdeling Milieu & Energie 

011 23 93 35  
leefmilieu@hasselt.be    

Limburgplein 1, 3500 Hasselt 

mailto:leefmilieu@hasselt.be

