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Subsidie-aanvraag Stad Antwerpen Touwenparcours – Scouts en Gidsen Vlaanderen 
 

1) Reserveer je dagje touwenparcours op de Kluis 
a. Kijk op de kalender of jouw gewenste zaterdag/zondag nog vrij is 

i. Zie https://www.hopper.be/nl/algemeen/zoek/de-kluis 
b. Vul het reservatieformulier in: 

https://www.hopper.be/nl/algemeen/reservatie?domain=de-
kluis&location=touwenparcours 

c. Je krijgt een bevestiging van je reservatie 
 

2) Geniet van het dagje Touwenparcours met je givers/jins/leiding/Akabe 
3) Je krijgt een deelnamebewijs op het einde van de dag. Hou dit goed bij 
4) Betaal de factuur die je van Hopper krijgt. 
5) Zorg voor een kopie van je betalingsbewijs (via je bank) 
6) Laat de verantwoordelijke van je groep (groepsleiding) je subsidie-aanvraag indienen via de 

verenigingendatabank van Stad Antwerpen. 

a. Surf naar http://jeugd.csjdatabank.be/ 

 
  

https://www.hopper.be/nl/algemeen/zoek/de-kluis
https://www.hopper.be/nl/algemeen/reservatie?domain=de-kluis&location=touwenparcours
https://www.hopper.be/nl/algemeen/reservatie?domain=de-kluis&location=touwenparcours
http://jeugd.csjdatabank.be/
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b. Klik op “vormingssubsidie groep” 
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c. Vul volgende velden in 

 
d. Voeg zowel de factuur als het betalingsbewijs toe. Voeg bij een van deze 2 ook het 

deelnamebewijs toe. 
e. Na goedkeuring verschijnt het geld terug op jullie rekening! 

 
 
Voorwaarden: 
 
Je scoutsgroep moet erkend zijn in Stad Antwerpen of haar districten. 
 
Hoeveel bedraagt een vormingssubsidie voor verenigingen ?  
het volledige bedrag wordt terugbetaald met een maximum van 250 euro per jeugdvereniging, per 
kalenderjaar.  

Gezien de kostprijs van 9€ per persoon kan er dus per kalenderjaar met max. 28 personen 
worden deelgenomen. Bv. een keer 10 jins en een keer 18 givers. 
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Hoe verloopt de procedure?  
- aanvragen voor de vormingssubsidie moeten uiterlijk 2 maanden na de cursus bij de jeugddienst 
ingediend worden via het aanvraagformulier;   
- de aanvraag moet vergezeld zijn van een factuur. Deze factuur dient te zijn opgesteld op naam van 
de vereniging;   
- de aanvraag gebeurt door de jeugdvereniging, niet door aparte leeftijdsgroepen of takken;   
  
 
Problemen op de verenigingendatabank? Mail naar jeugddienst@stad.antwerpen.be 
 
De hoofdaccount van je vereniging kan je niet zelf wijzigen. Wil je deze aanpassen? Stuur een mailtje 
naar jeugddienst@stad.antwerpen.be 
 


