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PROJECTOPROEP – WEEK VAN 
DE VROUWENRECHTEN  
Activiteitenverslag 

 

Wij vestigen uw aandacht op onderstaande 4 punten 

1. Maximaal 10 pagina's 
2. De genummerde kopieën van de bewijsstukken in bijlage toevoegen  
3. Dit document zo nauwkeurig mogelijk invullen opdat het mogelijk is om het gebruik van de subsidie na 

te gaan 
4. Ter herinnering, volgens artikel VIII van het reglement kan er worden gevraagd om een bedrag terug te 

vorderen. De Stad Brussel behoudt zich het recht voor om bewijzen van uitgaven, die niet duidelijk 
getuigen van de kosten of die getuigen van een onrechtmatige prijs, te weigeren. 
 

1. Beschrijving van het project, de doelstellingen en de betrokken personen 

1.1 Het project 
Korte beschrijving 

1.2 Doelstellingen 
Lijst van doelstellingen 

1.3 Betrokken mensen (in uw structuur) 
Type Functie Aantal Vrouwen Aantal Mannen Andere 
 Voltijds Deeltijds Voltijds Deeltijds Voltijds Deeltijds 
Voorzitt.er.ster van de vzw, 
kaderfuncties, managers, 
verantwoordelijken… 

      

Medewerkers, animatoren, 
bedienden, … 

      

Stagiairs, vrijwilligers, informele 
hulpverleners,… 

      

       
TOTAAL       

 

In percentage (totaal aantal): % 
Vrouwen   

Mannen   

Andere   
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2 Projectimplementatie 

2.1 Samenvatting van het verloop van het project (belangrijkste stappen) 
Lijst met stappen en korte uitleg indien nodig 

2.2 Voornaamste moeilijkheden 
 

2.3 Positieve punten 

3 Analyse van de inhoud 

3.1 Doelgroep 
Werd de doelgroep bereikt zoals gehoopt ? Uitleg + vervolledig de tabel hieronder 

Naam van de activiteit (indien meerdere) Aantal 
Vrouwen 

Aantal 
Mannen 

Andere 

    
    
    
    
    
TOTAAL    

 

In percentage (totaal aantal): 

Vrouwen:             % 

Mannen:   % 

Andere:  %  

3.2 Externe Partners 
Heeft u beroep gedaan op externe partners ? Voor welke opdrachten ? Uitleg + vervolledig de tabel hieronder 

Dienstverleners Aantal 
Vrouwen 

Aantal 
Mannen 

Andere Totaal 

Vb. artiesten     
Vb. consulenten     
Vb. trainers     
…     
TOTAAL     

 

In percentage (totaal aantal): 

Vrouwen:             % 

Mannen:   % 

Andere:  % 

3.3 Respect van de deadlines 
Werden de verwachtte deadlines gerespecteed ? Uitleg. 

3.4 Resultaten 
Bent u tevreden met de behaalde resultaten? Hoe werden deze gemeten? Werden de menselijke en financiële 
middelen goed ingeschat om uw doelstellingen te bereiken? Is de doelgroep tevreden? Hoe werd dit nagegaan? 
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3.5 Toegankelijkheid voor allen 
Hebben mensen met beperkte mobiliteit en/of een handicap op dezelfde manier van uw project kunnen genieten 
als anderen? Werden hiervoor aanpassingen voorzien? 

4 Analyse van de uitgaven 
 

Opgelet : De kopijen (genummerd) van de bewijsstukken dienen, samen met dit document, aan uw 
dossier toegevoegd te worden. 

 

 

 

Ondergetekende ...................................... verklaart op erewoord dat: 

• de bewijsstukken overeenkomen met de activiteit waarvoor een toelage werd toegekend ; 
• voor de in dit document opgegeven uitgaven geen enkele andere subsidie werd verleend. 

 

De toegekende subsidies in het kader van dit reglement worden verleend krachtens de wet van 14 november 
1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van bepaalde subsidies. 

Indien het reglement niet wordt nageleefd of onjuiste informatie wordt verstrekt, kan de toegekende subsidie 
worden geannuleerd of zal een eventuele terugbetaling van de reeds ontvangen subsidie worden opgeëist en 
kunnen toekomstige subsidies geweigerd worden 

 

 

 

 
 

Brussel, op 

Gelezen en goedgekeurd, 

 

Handtekening 

UITGAVEN 

N° van het 
bewijsstuk Leverancier Datum 

d/m/j 
Uitgave 

(cf. budget) Omschrijving Bedrag 
EUR 

            

            

            
            

Totaal   
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