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Annex I Algemene voorwaarden / General conditions 

 Bevat belangrijke info bij het contract. De Algemene Voorwaarden staan op de website van de 
Europese Commissie. Je vindt hier ook de algemene voorwaarden in verschillende talen. 

Annex II Description of the Project and of the approved accreditation application for the mobility 
consortium; Estimated budget of the project; List of other beneficiaries 

 Beschrijving van het project, budget en de lijst met begunstigden 

Annex III Financiële en contractuele regels / Financial and contractual rules  

 Je vindt hier ook info over bewijsstukken die je moet bijhouden. 

 Opgelet er zijn verschillende versies: 

- 2018 KA105 voor groepsuitwisselingen en mobiliteit van jeugdwerkers 
- 2018 KA125 voor volunteering projects: een multi-beneficiaries versie én een mono-

beneficiary versie. Check dus zeker wat er op je contract staat. 
- 2018 KA205 voor jongereninitiatieven en strategische partnerschappen 
- 2018 KA347 voor jeugdbeleidsmeetings: een multi-beneficiaries versie én een mono-

beneficiary versie. Check dus zeker wat er op je contract staat. 

Annex IV Lijst met ‘unit costs’ / Applicable rates 

- 2018 KA1 voor groepsuitwisselingen en mobiliteit van jeugdwerkers (KA105) én 
volunteering project (KA125) met een multi-beneficiaries contract 

- 2018 KA125 voor volunteering projects: een mono-beneficiary versie.  
- Opgelet! Check dus zeker wat er op je contract staat bij volunteering projects 
- 2018 KA205 voor jongereninitiatieven en strategische partnerschappen 
- 2018 KA347 voor jeugdbeleidsmeetings 

Annex V Mandate[s] provided to the coordinator by the other beneficiary[ies] 

Annex VI Voorbeeld van overeenkomsten tussen begunstigden en deelnemers / Templates for 
agreements to be used between beneficiaries and participants 

 Volunteering agreement: voorbeeld dat je kan gebruiken om een overeenkomst op te stellen 
tussen vrijwilligers en organisaties in volunteering projects. Je mag ook zelf een document 
opstellen maar dan moet het minimaal bevatten wat ook in dit document voorkomt. 

 

 


