
Aanvraagformulier toelagen aan sportverenigingen Anzegem

Werkjaar 2016 - 2017

IDENTIFICATIE: alles correct invullen AUB!

NAAM SPORTCLUB : …………………………………………………………...…………………………....

CONTACTPERSOON : ……………………………………………...…………………………………………

CONTACTADRES : …………………………………………………………………………………………….

TELEFOONNR. : ………………………………………….. E-MAIL : ………………………………………..

REKENINGNUMMER :………………...…………………………. VAN …………………………………….

DEEL 1: basissubsidie: 20% van de subsidie

AANVRAAGFORMULIER TIJDIG INGEDIEND 
schrappen wat niet past:

DE CLUB IS MINSTENS 2 JAREN ACTIEF JA   -   NEE

DE CLUB TELT BEROEPSSPORTERS JA   -   NEE

DE CLUB STREEFT WINST- OF HANDELSDOELEINDEN NA : JA   -   NEE

DE CLUB TELT MINSTENS 10 LEDEN JA   -   NEE

DEEL 2: kwantitatieve criteria: 28% van de subsidie

* Hoeveel leden tussen 2 - 12 jaar:

* Hoeveel leden tussen 13 - 18 jaar:

* Hoeveel leden vanaf 19 jaar:

TOTAAL AANTAL LEDEN:

opmerking: leden = bestuur+actieve leden, geen steunende leden !

BIJLAGE 1: officiële ledenlijst, lijst verzekering of ander bewijsstuk leden werkjaar 2016-2017

zonder ledenlijst wordt het minimum van de punten gegeven!

* Aantal leden dat deelneemt aan competitie of wedstrijden (individueel of in ploeg):

BIJLAGE 2: officiële kalender(s) 2016-2017 of wedstrijden opsommen met datum

zonder kalender of wedstrijden, kunnen geen punten toegekend worden!

3. ONDERHOUD INFRASTRUCTUUR:

Welke accommodatie gebruikt de club (naam+adres) :     …..………………………………………

* Onze club gebruikt gemeentelijke sportinfrastructuur zonder die te onderhouden JA - NEE  %

Indien zelf onderhoud : kruis aan hoeveel kosten aan onderhoud:

0 - € 625

€ 626 - € 1.250

€ 1.251 - € 1.875

€ 1.876 - € 2.500

> € 2.500 (meer dan € 2.500, ga verder naar vraag 3 bis)

BIJLAGE 3:  facturen of rekeninguittreksels met kosten voor onderhoud infrastructuur

periode september 2016- augustus 2017

1. LEDENBESTAND OP 1 OKTOBER 2016

 2. REGULIERE COMPETITIE

 
Kolom 
in te 

vullen 
door de 
dienst 



3.bis: ENERGIEKOSTEN: 

* BIJLAGE 3 a: facturen water: totaal facturen: €

* BIJLAGE 3 b: facturen verwarming: totaal facturen: €

* BIJLAGE 3 c: facturen elektriciteit: totaal facturen: €

4. AANKOOP SPORTMATERIAAL: 

Onze club heeft sportmateriaal aangekocht ter waarde van: kruis aan hoeveel kosten sportmateriaal:

€ 1 - € 250

€ 251 - € 500

€ 501 - € 750

€ 751 - € 1.000

meer dan € 1.000

BIJLAGE 4: facturen of rekeninguittreksels met kosten aankoop sportmateriaal: sept 2016-aug 2017

zonder bewijsstukken worden geen punten toegekend!

DEEL 3: kwalitatieve criteria: 52% van de subsidies

1. Organiseren van tornooien/sportkampen/stages

* De club organiseert zelf een tornooi buiten de reguliere competitie.     aantal:

(géén: interclubwedstrijden, tornooien voor enkel eigen leden of bekerwedstrijden)

Data tornooi(en): ………………………………………………………………………………

* De club organiseert zelf een sportkamp of sportstage: aantal:

Data sportkamp(en) - stage(s): ……………………………………………………………..

* De club neem deel aan een sportkamp of sportstage:  aantal:

Data sportkamp(en) of stage(s): …………………………………………………………….

2. SAMENSTELLING BESTUUR:

* is de vereniging juridisch een VZW ? JA   -  NEE

BIJLAGE 5 : kopie statuten indien nog niet ingediend vorige keer

* is er een jeugdbestuur aanwezig? JA   -   NEE

BIJLAGE 6: bestuurslijst met specifieke functies

* is er gediplomeerde sporttechnische begeleiding aanwezig? JA   -   NEE

BIJLAGE 7: namen en functies sporttechnische leiding

* de vereniging is aangesloten bij een erkende federatie JA   -   NEE Naam: ..………………………

3. KWALITEIT EN VORMING TRAINERS, BEGELEIDERS EN BESTUURSLEDEN

A. AANTAL GEDIPLOMEERDE TRAINERS OF BEGELEIDERS:

Aantal gediplomeerde  trainers of begeleiders werkzaam in de club per ploeg:  

Een gediplomeerde trainer kan voor meerdere ploegen meegerekend worden als hij aan meerdere

ploegen training geeft. Gelieve hieronder per gediplomeerde trainer, diploma en ploeg in te vullen.

regent LO

Ploeg

miniemen

Diploma Naam

vb: Jan Peters



BIJLAGE 8 : kopie van diploma's of kwalificaties 

zonder bewijs van kwalificatie worden geen punten toegekend!

B. VORMINGEN EN BIJSCHOLINGEN: gevolgd door trainers, begeleiders of bestuursleden

NAAM benaming bijscholing/vorming: sept 2016-aug 2017:  TOTAAL UREN

BIJLAGE 9 : attesten van bijscholing/ vorming : zonder bewijs worden geen punten toegekend!

4. FINANCIEEL BEHEER VAN DE CLUB:

Geeft de club korting/voordeel op het lidgeld voor volgende categoriën?

Kruis aan wat van toepassing is:

* korting voor jongeren: -12 jaar

* korting voor meerdere leden per gezin

* korting voor andersvaliden

* verzekering inbegrepen bij lidgelden

* de club vraag géén lidgeld

5. COMMUNICATIE:

Op welke manieren communiceert de club met zijn leden en daarbuiten?

Kruis aan wat van toepassing is:

* de club brengt op regelmatige basis een kwaliteitsvol clubblad of digitale nieuwsbrief uit:

* de club heeft een eigen website of facebookaccount die up to date is:

  naam website of facebookaccount: ………………………………………………………………..

* de club verdeeld affiches of folders:

BIJLAGE 10: één clubblad bijvoegen periode sept 2016 - aug 2017

6. ACTIEF LID VAN DE SPORTRAAD:

de afgevaardigde van de club of zijn vervanger was aanwezig op:

Kruis aan

* de algemene vergadering op 14/11/2016

* de algemene vergadering op 22/03/2017

 

DATUM : HANDTEKENING



Overzicht nodige bijilagen:

BIJLAGE 1: officiële ledenlijst, lijst verzekering of ander bewijsstuk leden: sept 2016- aug 2017

BIJLAGE 2: officiële kalender(s), wedstrijden 2016- 2017

BIJLAGE 3: facturen of rekeninguittreksels met kosten voor onderhoud infrastructuur: sept 2016-aug 2017

BIJLAGE 3 a: facturen water: sept 2016-aug 2017

BIJLAGE 3 b: facturen verwarming: sept 2016-aug 2017

BIJLAGE 3 c: facturen elektriciteit: sept 2016-aug 2017

BIJLAGE 4: facturen of rekeninguittreksels met kosten voor aankoop sportmateriaal: sept 2016-aug 2017

BIJLAGE 5: kopie statuten, indien nog niet ingediend de vorige jaren

BIJLAGE 6: bestuurslijst met namen en specifieke functies

BIJLAGE 7: namen en functies gediplomeerde sporttechnische leiding

BIJLAGE 8: lijst van diploma's of kwalificaties per begeleider

BIJLAGE 9: attesten van bijscholing/vorming

BIJLAGE 10: één clubblad: sept 2016-aug 2017

Gelieve op te sturen of persoonlijk af te geven op de sportdienst van Anzegem, 

Landergemstraat 1, 8570 Anzegem ten laatste tegen 15 oktober 2017.



door de 


