
1. GEGEVENS OVER HET PROJECT
 De titel van het project verschijnt op de website
 Deze info hebben we nodig om jouw project onder het juiste thema én in de correcte budgetcategorie toe te voegen.

• VOLGNUMMER + TITEL VAN HET PROJECT (Klik om tekst in te voeren)

2. GEGEVENS OVER DE INDIENER
 Persoonsinfo wordt enkel met initialen gedeeld op de website, er wordt geen contactinfo gedeeld 
 op de website.

CONTACTPERSOON
• Wie is de contactpersoon voor dit project?
 Dit dient idealiter identiek te zijn aan de persoon die het idee heeft ingediend op www.burgerbudgetgenk.be. Indien 

de contactpersoon voor het project iemand anders is dan degene die het idee heeft ingediend, licht dit dan even toe 
in een korte motivatie, aub.

Voornaam + naam (in deze volgorde)

Adres

Email

Telefoon

Rijksregisternummer

DIT FORMULIER IS EEN VERPLICHT DOCUMENT 
BIJ DE INDIENING VAN JE DEFINITIEVE PROJECT
Je hebt een idee ingediend voor een burgerbudget Genk. Met deze projectfiche geef je meer informatie over je aanpak, 
waar je eventueel jouw project wil realiseren, wie je wil bereiken, hoe je wil communiceren, wie het project indient, welk 
budget je nodig hebt, ….. Dit formulier is een verplicht document bij de indiening van je definitieve project. Voeg deze 
projectfiche toe aan je project als je het indient. Indienen kan ten laatste op 26 maart 2023. Je dient je projectfiche in 
via de link op www.burgerbudgetgenk.be.

Na de selectie van jouw Burgerbudget – idee heb je eind 2022 via mail de contactinformatie van jouw projectcoach 
én een volgnummer ontvangen. Als je jouw volgnummer niet meer terug vindt, vraag het dan (tijdig) even op via mail, 
burgerbudget@genk.be . Indien jouw project een cluster (samenwerking) vormt van verschillende ideeën, voeg dan 
alle volgnummers toe in het bovenliggende tekstvak.  

BUDGETCATEGORIE VAN HET PROJECT

  Budgetcategorie 1: Begroting van min. € 5.000,00 en max € 15.000,00 voor een projectperiode van 2 jaar;

  Budgetcategorie 2: Begroting van min. € 15.001,00 en max € 50.000,00 voor een projectperiode van 2 jaar;

  Budgetcategorie 3: Begroting van min. € 50.001,00 en max € 100.000,00 voor een projectperiode van 2 jaar
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• Van wie gaat het project uit? Kies één van onderstaande opties, d.w.z. individu, feitelijke vereniging of vzw.

  Individu

Vul hieronder je naam, adres en rijksregisternummer in.
Je vindt jouw rijksregisternummer achteraan jouw identiteitskaart. Het bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers  
je geboortedatum aanduiden.

Naam

Adres

Rijksregisternummer

  Feitelijke vereniging (enkele buren, bewonersgroep of samenwerkingsverband)

Vul de naam van de vereniging in, geef aan uit hoeveel personen je feitelijke vereniging bestaat en vul hun gegevens in. 

Naam feitelijke vereniging

Aantal leden

Naam lid 1

Adres

Rijksregisternummer

Naam lid 2

Adres

Rijksregisternummer

Naam lid 3

Adres

Rijksregisternummer

Indien de feitelijke vereniging uit meer leden bestaat, mag de volledige ledenlijst als bijlage toegevoegd worden aan 
het projectdossier.

  Vzw

Vul hieronder de naam van de vzw, het adres van de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer in. 
Via de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen kan je het ondernemingsnummer van de vzw opzoeken: 
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html

Naam vzw

Adres maatschappelijk zetel

Ondernemingsnummer
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3. HET PROJECT
Hier beschrijf je de ‘wat’, dit is de korte maar duidelijke inhoudelijke beschrijving van jouw project.
• Beschrijf hieronder duidelijk en volledig wat je project inhoudt.
Wat wil je realiseren met je project? Vanuit welke nood of vraag vertrekt je project? Op wie/welke doelgroep richt je je? 
Motiveer waarom je dit project nodig vindt. De samenvatting gebruiken we om op de website te plaatsen als wervende 
beschrijving van jouw project. Het is dus heel belangrijk dat je goed nadenkt en zo duidelijk mogelijk omschrijft wat je 
wilt bereiken en op welke manier je dat wilt doen. We vragen hieronder twee versies van jouw beschrijving:
Versie 1 = de uitgebreide versie die we ook samen met het volledige projectdossier doorgeven aan de Klankbordgroep.
Versie 2 = de samenvatting, een wervende tekst over jouw project die je bij het uploaden van jouw dossier eerst kopieert naar 
jouw klembord zodat je dit bij het uploaden kunt plakken in de gegevens die op de website komen te staan.

VERSIE 1: SAMENVATTING (Klik om tekst in te voeren) 
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VERSIE 2: UITGEBREIDE PROJECTBESCHRIJVING (Klik om tekst in te voeren - max. 8100 tekens)
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4. TIMING VAN JE PROJECT 
Hier komt jouw tijdslijn met actiepunten en mijlpalen.
Deze info wordt niet op de website geplaatst. Dit is belangrijke achtergrondinformatie voor de Klankbordgroep die jouw 
project beoordeelt om al dan niet naar de stemfase te gaan.

• Wanneer start je project?  
 Wat is de ideale startdatum voor jouw project?

 Let op: je project kan ten vroegste starten na goedkeuring van jouw Burgerbudget-overeenkomst 
 door het schepencollege. 

• Wanneer is de voorziene einddatum gepland?  
 Indien mogelijk vermeld je hier een exacte datum. Indien je dit niet kan, vermeld je best de verwachte eindmaand.

 Let op: je krijgt max. 2 jaar na goedkeuring van jouw Burgerbudget – overeenkomst om je project uit te voeren. 

• Fasering. Beschrijf hier de tijdslijn van jouw project met actiepunten en mijlpalen.  
 Zie volgende pagina
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• Fasering. Beschrijf hier de tijdslijn van jouw project met actiepunten en mijlpalen.  
 Uit welke verschillende fasen bestaat je project? 
 Bijvoorbeeld: voorbereidingsfase, alles regelen wat nodig is om het project uit te voeren; 
 realisatiefase (uitvoering van je project), …. (Klik om tekst in te voeren - max. 7500 tekens)
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5. REALISATIE VAN JE PROJECT  
Hier beschrijf je de ‘hoe’ en ‘met wie’ van jouw project.

Probeer zo concreet en beknopt mogelijk weer te geven welke (deel)aspecten van je project je zelf wil uitvoeren. 
Geef ook duidelijk aan om welke redenen je bepaalde (deel)aspecten wil uitbesteden. Welke functies zitten er in jouw  
projectteam? Voor welke aspecten zoek je externe ondersteuning?
Leg uit met wie je wil samenwerken. Wat zijn de taken van deze samenwerkingspartners binnen dit project? Heb je hen 
al gecontacteerd en zo ja, hoe was hun reactie? (Klik om tekst in te voeren)
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6. LOCATIE VAN JE PROJECT 

• Waar gaat je project plaatsvinden?    
 Heb je al een idee waar jouw project kan plaats vinden? Geef dit dan hieronder aan. Is de locatie in Genk niet relevant 

voor jouw project, dan duid je de optie ‘stadsbreed’ aan.

  Op één locatie in Genk. Vul het adres hier in

  In verschillende wijken in Genk. Vul hier de hoofdlocatie of uitvalsbasis van je project in

  Stadsbreed. Het project is niet toe te wijzen aan één specifieke locatie 
  en vindt plaats op het volledige Genkse grondgebied.

  Geen specifieke locatie. Je hebt nog geen specifieke locatie maar je weet wel al in welk deel van Genk je 
  jouw project zou willen uitvoeren. Vul aan waar je het zou willen realiseren in Genk.



7. BUDGET VAN JE PROJECT 

• Wat is het budget dat je nodig hebt om dit project te realiseren?     
 Geef hier een beknopt overzicht van de verwachte kosten en eventuele inkomsten én de budgetcategorie waaraan 

je wenst toegevoegd te worden (categorie 1, 2 of 3). Het aangevraagde totaalbedrag wordt toegevoegd aan de  
info over jouw project op de website. Aan dit projectdossier voeg je een volledig en gedetailleerd overzicht van je  
begroting als bijlage toe. Het sjabloon voor deze gedetailleerde begroting ontvang je via mail en kan je ook terugvin-
den op www.burgerbudgetgenk.be/documenten

  (Klik om tekst in te voeren - max. 6700 tekens)
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8. ONDERTEKENING 

Ik verklaar dat ik alle gegevens volledig en correct heb ingevuld.

Met respect voor je privacy    
De Stad Genk behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. 
We volgen hiervoor de algemene verordening gegevensbescherming.

Waarvoor, met wie en hoe lang?
Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken voor je subsidieaanvraag Burgerbudget 
Genk. We delen je persoonsgegevens niet met derden. We verwijderen je persoonsgegevens na de wettelijke termijn 
van 10 jaar na afsluiten van je dossier. 

Je rechten
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. In sommige gevallen 
kun je ook je gegevens laten wissen.

Datum:

Naam:

Digitale handtekening:
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