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Deelnemende organisaties zijn lid of worden lid van Formaat in 2020.
De aanvrager maakt deel uit van het bestuur of is tewerkgesteld in/voor de organisatie.
Aanmeldingen en dossiers zijn ontvankelijk tussen 2 maart 2020 en 29 maart 2020.
Aanmeldingen worden uitsluitend geregistreerd via de aanmeldprocedure, te bereiken via de
Formaat website.
Indien een organisatie zich meerdere keren aanmeldt, zal slechts met het laatst ingediende
dossier rekening gehouden worden.
Bij correcte inschrijving ontvang je van Formaat een bevestigingsmail binnen 7 werkdagen.
Wie ondersteuning ontvangt verklaart goedkeuring te hebben (indien nodig) van eigenaar
pand/verhuurder/gemeente/parochie/andere met betrekking tot de acties en activiteiten
omschreven in het (eigen) dossier en het gebruik van producten/diensten geleverd door
Formaat vzw.
De deelnemer verbindt zich ertoe om, bij ontbinding of stopzetting binnen de twee jaar, de
geleverde producten te schenken aan een andere jongerenorganisatie of terug te geven aan
Formaat.
Elke deelnemer verbindt zich ertoe om zijn vooropgestelde activiteiten (beschreven in eigen
dossier) uit te voeren of in te plannen voor 02/04/2021.
De deelnemer verbindt zich ertoe om foto's in te sturen van de vernieuwde tuin en de
uitgevoerde workshops, via het adres multiplek@formaat.be.
Workshops/vormingen dienen voor 01/12/2020 geboekt te zijn en kunnen ten laatste
02/04/2021 uitgevoerd worden.
Wat betreft keuze in ondersteuning zijn er twee opties:
A) Vorming/workshop faciliteren van 2x2,5u (max. 2 keer) + plantenbakken (max. 12
exemplaren) en plantgoed (max. 3 keuzes, bloembollen worden vast aangeboden) +
publicatie rond tuinieren en potgrond maken
B) Vorming/workshop faciliteren van 2x2,5u (max. 1 keer) + moduleerbare zitbank (max. 8
componenten) plantenbakken (max. 4 exemplaren) en plantgoed (max. 2 keuzes,
bloembollen worden vast aangeboden) + publicatie rond tuinieren en potgrond maken.
De organisatie die zich aanmeldt gaat na of meubels (gezien hun omvang) wel op de
desbetreffende locatie raken en houdt rekening met deuropeningen en andere moeilijk
bereikbare plaatsen.
De workshop/vorming wordt gegeven door Velt vzw met een lokale ondersteuner van jouw
regio. Er is keuze uit 5 verschillende vormingen/workshops.
De workshop is niet alleen toegankelijk voor leden van de jeugdorganisatie maar zoals
gewenst kan hij ook opengesteld worden naar bewoners van jouw gemeente.
Met jouw ondersteuner te bekijken wat het maximaal aantal deelnemers mag zijn.
Formaat heeft de levering van de producten ingepland in april, mei en juni. Na de
bekendmaking van de geselecteerden op 13 april 2020 wordt de definitieve planning bekend
gemaakt.
Gegevens worden uitsluitend gebruikt om het Multiplek project in goede banen te leiden, je
gegevens kunnen worden opgevraagd.
Wie deelneemt verklaart zich akkoord met de bovenstaande voorwaarden.

