Aanvraagformulier ‘Artiest zoekt
Feestneus’
voor straat- en buurtfeesten
In te vullen door ‘Artiest zoekt Feestneus’
Volgnummer dossier
Ingediend op
Ontvankelijk verklaard?
Dossier goedgekeurd?
Volgnummer betaalbon

Ja
Ja

Neen + reden:
Neen + reden:

---------------------------------------------------------------------------------------In te vullen door de aanvrager - LEES EERST HET REGLEMENT!
Naam van de feeststraat (en huisnummer indien van toepassing)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Postcode en Gemeente
……………………………………………………………………………………………………….
Datum feest
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Aanvangsuur feest + gepland uur van optreden
……………………………………………………………………………………………………………………………………

* Wat houdt uw initiatief in? (meerdere antwoorden mogelijk)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

speelstraat
receptie
barbecue / buffet
picknick
volksspelen
activiteiten voor kinderen
dansgelegenheid
viering ter gelegenheid van …………………………………………………………………………………
quiz
optreden van …………………………………………………………………………………………………………
tentoonstelling
DJ
andere: ……………………………………………………………………………………………………………

* Wat is uw belangrijkste motivatie voor dit initiatief?
(maximum 2 antwoorden aanduiden)
0 nieuwe ontmoetingen stimuleren
0 feestsfeer in de buurt brengen
0 culturele activiteiten in de buurt aanmoedigen
0 de buurt positief in de kijker plaatsen
0 diverse groepen uit de buurt samenbrengen
0 actie in de buurt brengen
0 het typische karakter van de buurt in het daglicht plaatsen
0 andere: …………………………………………………………………………………………………………………..

Waar vindt het initiatief plaats? (meerdere antwoorden mogelijk)
Buiten*
0
0
0
0
0
0

park
straat
plein
tuin
oprit
andere: …………………………………………

binnen
0
0
0
0

zaal
garage
huis
andere: …………………………………………….

* Wanneer het feest op het openbare domein wordt georganiseerd moet u vijf
tot zes (Nieuwpoort) weken vooraf een aparte aanvraag tot inname
openbaar domein indienen bij de juiste dienst van uw gemeente.
De aanvraag tot inname openbaar domein is:
0 goedgekeurd
0 in behandeling - de datum van aanvraag: ……………………………………………………………
0 nog niet ingediend

* Welke straten wilt u met uw initiatief bereiken? Hoeveel
gezinnen bereikt u hiermee?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Wordt er samengewerkt met anderen voor uw actie?
0 andere bewonersgroepen
0 lokale handelaars
0 bedrijven

0
0
0
0

organisaties
stadsdiensten
overheidsdiensten
geen

* Communicatie over uw actie
Hoe zal u uw actie bekendmaken aan de lokale bewoners en eventuele
doelgroepen?
0
0
0
0

flyers
affiches
sociale media / naam van de Facebookgroep: …………………………………………………….
andere: …………………………………………………………………………………………………………………..

Indien uw dossier wordt weerhouden vragen we u om op al uw
promotiemateriaal, uitnodigingen enz. de vermelding aan te brengen
‘Met de steun van Artiest zoekt Feestneus’. Bezorg eventueel ook een
exemplaar van uw promotiemateriaal, uitnodigingen enz. aan ‘Artiest
zoekt Feestneus’, Leopold II-laan 2, 8670 Koksijde

* Hoe kwam u in contact met de oproep 'Artiest zoekt Feestneus'?
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

affiche
krantenartikelen of andere pers: ………………………………………………………………………….
gemeentelijke of stedelijk infoblad: ………………………………………………………………………
radio
per email
websites
artikel in ……………………………………………….………………………………………………………………..
mondreclame

sociale media (Facebook, twitter, …)
andere …………………………………………………………………………………………………………

feestneus-comité
Ondertekenaars mogen niet op hetzelfde adres wonen.
Minstens één ondertekenaar moet ouder zijn dan 18 jaar.
Feestneus 1 (geldt tevens als contactpersoon)
Naam en
voornaam:
Geboortedatum:
Straat, nr. en bus:
Postcode en
gemeente:
Tel:
Gsm:
e-mail:

Feestneus 2
Naam en
voornaam:
Geboortedatum:
Straat, nr. en bus:
Postcode en
gemeente:
Tel:
Gsm:
e-mail:

Feestneus 3
Naam en
voornaam:
Geboortedatum:
Straat, nr. en bus:
Postcode en
gemeente:
Tel:
Gsm:
e-mail:

handtekening Feestneus 1

handtekening Feestneus 2 handtekening Feestneus 3

Handtekeningen van nog zeven andere straatbewoners die
enthousiast zijn over het initiatief en ook niet op hetzelfde
adres wonen.

naam

adres

handtekening

1

2

3

4

5

6

7

Zorg ervoor dat het formulier ten laatste vier weken voor aanvang van je
feest is ingediend:
• ofwel persoonlijk op het bezoekadres van ‘Artiest zoekt Feestneus’, Leopold
II-laan 2, 8670 Koksijde, binnen de openingsuren ( maandag tot vrijdag, van
13 u. tot 16 u.)
• ofwel per post naar ‘Artiest zoekt Feestneus’, Leopold II-laan 2, 8670
Koksijde waarbij de postdatum telt als bewijs.
Door indiening van dit aanvraagformulier aanvaardt de aanvrager
uitdrukkelijk de bepalingen en voorwaarden van het ‘Reglement Artiest
zoekt Feestneus’ na te leven.

