Aanvraag subsidie Elk Telt
1. Inleiding
1. Ik

doe een aanvraag voor

een kleinschalige projectsubsidie

2. Gegevens organisatie
2. Naam organisatie:
Trax Skatepark - vrijwilligers Trax skatecontainer
3. Mijn organisatie heeft een aanbod en doelpubliek in Roeselare.
Ja
4. Mijn organisatie streeft een sociaal doel na.
Ja
5. Mijn organisatie neemt actief deel aan de netwerkmomenten en werkgroepen van Elk Telt.
Ja
6. Voornaam contactpersoon:
Wouter
7. Naam contactpersoon:
Bossuyt
8. Adres:
Zuidstraat 15
9. E-mailadres:
wouter@traxskatepark.be
10. Gsm- of telefoonnummer:
0499388009
11. Rekening waarnaar de toegekende subsidie mag overgeschreven worden:
Rekeningnummer: : BE07738009820866
Op naam van: : Wouter Bossuyt

5. Aanvraag kleine projectsubsidie
12. Titel van het project
Skatecontainerwerking Trax Skatepark

13. Geef een korte samenvatting van het project.
De Trax skatepark crew houdt een skatecontainer open op Trax skatepark.
Deze groep bestaat uit een vijfentwintigtal enthousiaste 18-plussers met een hart voor skateboarden, biken … Als
vrijwilliger dragen zij een steentje bij aan het beheer en het onderhoud van het mooie skatepark.
Kinderen en jongeren kunnen bij hen terecht met vragen over skateboards, skateboardlessen … en kunnen een
skateboard en bescherming in bruikleen krijgen.
In de container is gratis water, een frigo, een diepvriezer, een microgolf, basis EHBO, icepacks, zonnecrème, een
koffiemachine, een waterkoker, banken, tafels, zelfgemaakte skate-tabourets ... ter beschikking.
Verloren voorwerpen en kledij die op het park worden gevonden, worden uitgestald in de container.
Veel kinderen en jongeren laten hun skateboard en skateschoenen achter in de container tot hun volgende bezoek.
Er is ruimte om je rugzak te leggen, wanneer je aan het skateboarden bent.
14. Omschrijf kort de nood.
VASTE KOSTEN
De dagelijkse werking houdt een aantal vaste kosten in. De skatepark crew werkt onbezoldigd en daarom voorzien
we voor hen een aantal kleine zaken:
- koffie en thee
- minute soep (winter)
- cécémel (winter)
- frisdrank (zomer)
- De drinkfontein is voorlopig afgesloten omwille van de corona-maatregelen dus voorzien we bidons van 5 liter
drinkbaar water en composteerbare bekers voor bezoekers en vrijwilligers.
- Uitleenbare skateboards verslijten snel: planken, assen, wieltjes ... moeten regelmatig vervangen worden.
- We willen graag onze eigen skateboardplanken laten drukken zodat we de planken van onze versleten skateboards
kunnen vervangen.
EENMALIGE KOSTEN
Er zijn een aantal zaken die we met de crew besproken hebben.
- Voor de verschillende evenementen, activiteiten en lessenreeksen voor en door kinderen en jongeren willen we
graag één (of twee) stevige vouwtent(en) aankopen. Deze vouwtent is multi inzetbaar en zal onder andere
dienstdoen als extra onderdak, verzamelplaats, schaduwplek, cinema, bar …
- Een bluetooth muziekbox om vast in de container te plaatsen.
15. Beschrijf waarom dit project vernieuwend of aanvullend is t.o.v. jouw reguliere werking.
Met de skatecontainerwerking zijn we uniek in Vlaanderen. Waar in andere Vlaamse steden en gemeenten openbare
skateparken vaak gezien worden als 'overlastplekken', doen we in Roeselare aan positieve beeldvorming. We
streven naar een laagdrempelige, onbevooroordeelde plaats w͏a ͏a ͏r͏ creativiteit e͏n ͏ sportiviteit s͏a ͏m͏e ͏n ͏s͏m͏e ͏l ͏t͏e ͏n ͏ i͏n ͏ e͏e ͏n ͏
inspirerende ontmoeting.
De ruggengraat van de Trax skatepark crew is Wouter Bossuyt, jeugdstraathoekwerker bij de dienst Samenleven van
stad Roeselare. Hij ondersteunt de jongeren in hun dagelijkse doen en laten op het skatepark.

16. Wat wil je bereiken met het project?
We willen de jongeren van Skatecontainerwerking Trax Skatepark zoveel mogelijk eigenaarschap geven.
Eigenaarschap houdt inspraak en verantwoordelijkheid in. We laten de jongeren zelf keuzes maken, zodat ze van het
skatepark een creatieve en sportieve thuis kunnen maken
17. Wie wil je bereiken met het project?
Alle kinderen, jongeren en organisaties van Roeselare die graag skaten, biken of steppen. Hierbij hebben we extra
aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en organisaties die met maatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren werken.
18. Welk subsidiebedrag vraag je aan de stad?
4000
19. Geef een overzicht van alle aan het project verbonden kosten en inkomsten (overzicht toevoegen in bijlage).
overzicht.pdf
20. Omschrijf welke inspanningen geleverd werden t.a.v. andere financieringsbronnen.
Een degelijke werking uitbouwen en in stand houden brengt behoorlijk wat kosten met zich mee. Elk Telt is niet de
enige die we aanschrijven voor een financieel duwtje in de rug. Ook JOEF en KIWANIS … hebben we
aangeschreven om om ons mooie skatepark en de enthousiaste crew te kunnen onderhouden en verder uit te
bouwen. We zijn volledig afhankelijk van giften, want zelf mogen we geen commerciële activiteiten uitvoeren op het
skatepark.

6. Verbintenissen en verklaringen
21. Ik verklaar
dat mijn organisatie of samenwerkingsverband een sociaal doel nastreeft
dat bovenstaande gegevens volledig en correct ingevuld zijn
dat de projectsubsidie volledig zal gebruikt worden voor de werking van het in dit formulier omschreven project
22. Ik verbind mij er toe
toegang te verlenen aan de door het college van burgemeester en schepenen aangestelde ambtenaar om het
gebruik van de subsidie te controleren door nazicht van alle nuttige bewijsstukken
de betreffende subsidie terug te betalen indien deze subsidie niet voor het aangeduide doel wordt aangewend
'met steun van Stad Roeselare' te vermelden in alle projectcommunicatie + opname van het 'met steun van'-logo van
de Stad indien mogelijk
actief deel te nemen aan stedelijke netwerkmomenten of werkgroepen om eventuele projectresultaten of
methodieken toe te lichten
projectresultaten op te leveren en ruim bekend te maken tijdens alle projectfasen en na afloop van het project

