
 

 

 Verslag van een project voor Brussel 
ABBF-04-210127 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand 
Coördinatie Brussel 
Havenlaan 88 bus 70, 1000 BRUSSEL 
T 02 553 56 28 
brussel@vlaanderen.be 

 Aan wie bezorg je dit formulier? 
Bezorg dit formulier via e-mail (of met de post) aan het team Coördinatie Brussel. De adresgegevens vind je bovenaan 
op dit formulier. 

 
 Gegevens van het project 

 1 Vul de titel van het project in. 

       

 2 Beschrijf bondig hoe het project is verlopen. 
Als bepaalde delen van het project anders zijn verlopen dan in de subsidieaanvraag, licht je dat toe.  

       

 3 Welke resultaten heeft het project gehaald? 
Geef aan of het project de gestelde doelen bereikt heeft (zie meetindicatoren). Toets daarbij de projectresultaten aan 
de kerndoelstellingen (3.1), de criteria (3.2) en de contextfactoren (3.4), zoals in de subsidiegids beschreven.  

       

 4 Heeft het project het beoogde doelpubliek bereikt? 
Geef informatie over het publieksbereik en licht toe waarom het doelpubliek wel of niet (voldoende) werd 
aangesproken. 

       

 
5 Kruis de toegankelijkheidscriteria aan waaraan het project voldeed.  

Als je een toegankelijkheidscriterium niet kunt aankruisen, vermeld je eronder de redenen waarom aan dat criterium 
niet kon worden voldaan. Zo geef je aan in welke mate het project toegankelijk was voor personen met een handicap. 

  Er was voldoende informatie over de toegankelijkheid van het project. Er was een contactpunt toegankelijkheid 
ingericht. 

       

  Er waren gereserveerde parkeerplaatsen voor personen met een handicap. 

       

  Alle publiekslocaties waren gemakkelijk bereikbaar. Er was voldoende communicatie over niet-bereikbare 
publiekslocaties. 

       

  De projectactiviteiten waren goed zichtbaar (afgebakende zone, rolstoelpodium). 

       

  Er was toegankelijk sanitair voor personen met een handicap. 

       

  Assistentiehonden werden toegelaten op de locatie. 
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 Bij te voegen bewijsstukken en achtergrondinformatie 

 6 Kruis alle bewijsstukken aan die je bij dit verslag voegt. 

  promotiemateriaal  persartikelen  publicaties 

 

 Ondertekening 

 
7 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 handtekening       

 voor- en achternaam       

 functie       
 


