Aanvraag tot gebruik van gemeentelijke gebouwen of lokalen
Ondertekend in te dienen 2 weken vóór de aanvangsdatum van de activiteit en 1 maand voor een activiteit in de Zwalmparel bij de
dienst onthaal, Marleen Verbeurgt, Zuidlaan 36, 9630 Zwalm, 055/499 191 (of ingescand via mail naar info@zwalm.be)

naam van de organiserende vereniging
aard van de vereniging (feitelijke - vzw - particulier)
identificatienummer (bvb KBO - lidnummer)
lid van gemeentelijke adviesraad (welke?)
datum of periode van gebruik
begin- en (vermoedelijke) eindtijd van het gebruik
eerste contactpersoon

tweede contactpersoon

voornaam en naam
adres
telefoon/gsm
e-mail
1

geboortedatum ( )
Gebouw of lokaal
 feestzaal De Zwalmparel
 school Nederzwalm
 school St-Blasius-Boekel
 school St-Maria-Latem lokaal links
 vroegere post Munkzwalm

 polyvalente zaal gemeentehuis
 school Roborst lokaal links
 school St-Den.-Boekel lokaal links
 school St-Maria-Latem lokaal rechts


 parochiezaal Meilegem
 school Roborst lokaal rechts
 school St-Den.-Boekel lokaal rechts
 vroegere bibliotheek Munkzwalm


 eetfestijn
 beurs (enkel Zwalmparel)
 vergadering

 tentoonstelling
 repetities
2
 andere( ):

Aard van de activiteit
 optreden of concert
 bal of fuif
 bijeenkomst

3

omschrijving van de activiteit

()

2

toegankelijkheid( )

groot publiek - enkel voor leden of genodigden

2

3

toegangsprijs( )

gratis - tarief( ):
2

verkoop dranken en/of snacks( )

neen - dranken - snacks

2

3

muziek( )

geen - achtergrondmuziek - live-band - discobar ( )
2

3

voorziene apparatuur( )

geluidsversterking - kookfornuis - friteuse - andere( ):
2

gebruik van risicohoudende producten( )
2

4

gebruik van volgende accomodaties( ) ( )
2

4

opkuis van de zaal( ) ( )

3

3

kaarsen - kachels - chemicaliën( ) - andere( ):
vestiaire - keuken - douches - kleedkamer - berging
door de gebruiker - door de gemeente (€ 100,0)

Ondergetekende verklaart een exemplaar van het huishoudelijk reglement van de Zwalmparel en het gebruiksreglement van de andere
gebouwen te hebben ontvangen en heeft hiermee rekening gehouden bij het invullen van zijn aanvraag.

Te Zwalm, op
Handtekening aanvrager,

(1) de aanvrager moet meerderjarig zijn
(2) schrappen waar nodig
(3) eventueel te specifiëren in bijlage
(4) enkel voor de Zwalmparel

voorbehouden aan de administratie:
aanvraag ontvangen op:

geregistreerd onder nummer:

te betalen in totaal:

