
 
 
 

Reglement voor financiële ondersteuning 
feesten vrijzinnige jeugd en lentefeesten - 2019. 

 
 
1) Voorwaarden tot financiële ondersteuning: 
∗ Op alle drukwerk moet de vermelding komen: ‘onder auspiciën van deMens.nu/UVV v.z.w. en de 

Vrije Universiteit Brussel’ + opname van de logo’s deMens.nu en Vrije Universiteit Brussel. 
∗ De feesten dienen een levensbeschouwelijk aspect te bevatten of een component die 

waardeoverdracht als inhoud heeft.  
 
2) Wat kan er financieel ondersteund worden? 
* Drukwerken: affiches, uitnodigingen, programmabrochures. 
∗ Benodigdheden m.b.t. de animatie rond het feest. 
∗ Een passend aandenken voor de feestelingen (deze omschrijving kan ruim ingevuld worden, bv. 

getuigschrift voor de feestelingen). 
∗ OPGELET: CATERINGS- OF VERBLIJFKOSTEN KOMEN NIET IN AANMERKING! 
 
3) Hoe kan de betaling gebeuren? 
∗ De facturen worden opgesteld op naam van het inrichtend comité met als vermelding een 

duidelijke omschrijving van de activiteit (datum en plaats van het gebeuren). 
De leverancier bezorgt de factuur aan het inrichtend comité dat zelf instaat voor de betaling 
ervan. 

∗ Het inrichtend comité bezorgt aan de Instelling voor Morele Dienstverlening (IMD) van de 
betreffende provincie én aan deMens.nu/UVV een lijst met de namen van de feestelingen. Voor 
wat de IMD betreft, voegt u deze lijst bij uw dossier. Voor wat deMens.nu/UVV betreft, bezorgt u 
deze lijst uiterlijk op vrijdag 26 oktober 2018. 

∗ De facturen, met bewijs van betaling, worden door het inrichtend comité opgestuurd naar de IMD. 
∗ Alle bewijsstukken worden aan de IMD overgemaakt d.m.v. een begeleidend schrijven op 

briefhoofd van het inrichtend comité, ondertekend door de voorzitter, de secretaris of de 
penningmeester. In dit begeleidend schrijven dient het rekeningnummer vermeld te worden 
waarop de terugbetaling kan gebeuren, evenals het adres en telefoonnummer van een 
contactpersoon. 

∗ Het volledige dossier dient bij de IMD ingediend te worden uiterlijk één maand na afloop van het 
feest en ten laatste op 1 JULI 2019. 

∗ De lijst met de adressen van de IMD’s bevindt zich in bijlage. 
 
 
ALS AAN ALLE VOORWAARDEN, ZOALS HIERBOVEN OPGESOMD, VOLDAAN 
IS, ZAL DE IMD RECHTSTREEKS AAN HET INRICHTEND COMITE 
TERUGBETALEN. 
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