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Belangrijke info voor de aanvrager 

 

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier kan u als particulier, feitelijke vereniging of organisatie erkenning als Liers 

opvanginitiatief aanvragen. De voorwaarden tot erkenning vindt u op www.moevement.be. 

Let op: enkel een opvanginitiatief waarvan de zetel, de activiteiten of het werkingsadres op 

grondgebied van Lier gelegen is komt in aanmerking voor erkenningsaanvraag. 

U bezorgt dit formulier ten minste 8 weken vóór aanvang van de eerste activiteit. 

 

Informatie over het opvanginitiatief 

 

Naam van uw organisatie / opvanginitiatief: ______________________________________________ 

Adres van uw opvanginitiatief: _________________________________________________________ 

Aard van uw activiteit (aanvinken wat van toepassing is): 

0    meerdaagse kamp zonder overnachting 

0    meerdaags kamp met overnachting 

0    activiteit tijdens het weekend 

0    activiteit op woensdagnamiddag 

0    activiteit tijdens vakantie 

Omschrijf zo concreet mogelijk de doelstelling en de doelgroep die u wil bereiken: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Informatie over de aanvrager 

 

Persoonlijke gegevens: 

Naam: ____________________________________________________________________________ 

Voornaam: _________________________________________________________________________ 

Adres: _____________________________________________________________________________ 



Telefoonnummer: ___________________________________________________________________ 

Emailadres: ________________________________________________________________________ 

 

U schrijft zich in als (aanvinken wat van toepassing is): 

0    particulier 

0    feitelijke vereniging 

0    organisatie met een rechtspersoon 

0    bedrijf 

0    andere: ____________________ 

 

Verplichte bijlagen 

 

Voeg volgende documenten bij uw aanvraag: 

� Bewijs van verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 

ongevallenverzekering 

� Een overzicht van de geplande activiteiten met vermelding van de locatie van elke 

activiteit, korte omschrijving, datum, prijs per deelnemer, het aantal (geplande) 

deelnemers, en het aantal geplande begeleiders 

 

Ondertekening 

  

Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld. 

 

Datum       Handtekening 

………/………/……… 

 

 

De stad Lier behandelt de persoonsgegevens die u invult met respect voor uw privacy. We volgen hiervoor de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als u ons het formulier bezorgt, geeft u ons de toestemming om 

de ingevulde gegevens te gebruiken voor de behandeling van deze aanvraag. We gebruiken uw gegevens enkel 

voor het doel waarvoor ze bestemd zijn, en ze worden verwijderd 1 jaar na afloop van de erkenning. U hebt 

altijd het recht om uw gegevens in te zien en foute gegevens aan te passen of te verwijderen. 

 

 

Hoe gaat het nu verder 

  

De Dienst Jeugd en Kinderopvang van de stad Lier controleert uw aanvraag. Indien alle documenten 

in orde zijn, wordt de aanvraag ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en 

Schepenen. Binnen de 6 weken wordt u op de hoogte gebracht van het resultaat.  

Indien de stad u erkent, dan wordt u een model van een fiscaal attest voor het lopende kalenderjaar 

bezorgd. 

 


