AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN





Dit aanvraagformulier geeft uitvoering aan het subsidiereglement voor Kortenbergse sportverenigingen.
Alleen verenigingen die een volledig ingevuld en ondertekend dossier met de nodige bijlagen tijdig indienen, komen in aanmerking voor subsidie.
Het dossier dient jaarlijks, voor het afgelopen werkjaar, ingediend te worden op de sportdienst voor 5 oktober.
Een werkjaar loopt van 1 september van het vorige jaar tot 31 augustus van het huidige jaar. Alle bewijsstukken dienen gedateerd te zijn van in die
periode.

OMSCHRIJVING

IN TE VULLEN DOOR DE SPORTVERENIGING

VALORISATIE SPORTDIENST
(in deze kolom niets schrijven)

Naam sportvereniging
Rekeningnummer sportvereniging
Contactpersoon subsidiedossier

Naam:
Email:
Tel.nr:

BASISTOELAGE
Is uw vereniging een erkende
Kortenbergse sportvereniging?
Is uw vereniging aangesloten bij de
sportraad?
Communicatiebeleid

 Ja
 Neen
 Ja
 Neen

- Heeft uw vereniging een eigen website?

 Ja, geef URL op:
 Neen

- Heeft uw vereniging een
clubblad/nieuwsbrief voor de leden?
Organiseert uw vereniging één of meerdere
jeugdkamp(en) tijdens de
schoolvakantie(s)?
Biedt uw verenigingen een voordeeltarief
aan financieel kansarmen?

 Ja, gelieve een versie in bijlage toe te voegen
 Neen
 Ja, gelieve de deelnemerslijst toe te voegen
 Neen

Heeft uw vereniging een
verenigingsstructuur met
rechtspersoonlijkheid?

 Ja, gelieve een bewijs toe te voegen: vermelding op website,
vermelding in artikel, mailverkeer met lid m.b.t. voordeeltarief
 Neen
 Ja, gelieve een bewijs toe te voegen: kopie statuten of kopie uittreksel
Belgisch staatsblad
 Neen

Aanwezig op de algemene
vergadering:

TOELAGE OP BASIS VAN KWALITEITSCRITERIA
Organiseert uw vereniging of neemt uw
vereniging deel aan een sportpromotieinitiatief in samenwerking met een
Kortenbergse school?
Werkt uw vereniging op jaarbasis met
gediplomeerde trainers (niet-jeugdtrainer)?

Worden trainers (niet-jeugdtrainer)
gestimuleerd om een sporttechnisch
diploma te behalen?
Heeft een bestuurslid van uw vereniging
een bestuurstechnische vorming gevolgd?
Biedt uw vereniging op regelmatige wijze
een aparte werking aan voor zowel de
jeugd, de volwassenen als de 50-plusser?

 Ja, aantal contactmomenten van halve dagen: …………
van hele dagen: ………….
Gelieve een bewijs toe te voegen: mail sportdienst, schema sportdag
 Neen
 Ja, aantal gediplomeerde trainers die actief training geven aan
volwassenen? ……………
Gelieve een lijst met namen en bijhorende functie en sporttechnisch
diploma toe te voegen.
 Neen
 Ja, aantal trainers die het afgelopen seizoen een diploma behaalden en
training geven aan volwassenen? …………..
Gelieve een kopie van het diploma en het stortingsbewijs toe te voegen.
 Neen
 Ja, hoeveel bestuurstechnische vormingen werden er gevolgd? ………
Gelieve een kopie van de deelname attesten toe te voegen.
 Neen
Aparte werking voor de jeugd:
 Ja
 Neen
Aparte werking voor volwassenen:
 Ja
 Neen
Aparte werking voor 50-plussers:
 Ja
 Neen
Gelieve een overzicht van het aanbod per categorie toe te voegen.
TOTAAL:

De ondertekenaars verklaren op eer dat de aanvraag naar waarheid is ingevuld. Niet correct invullen kan leiden tot het niet uitbetalen van de subsidie.
Datum:

de secretaris
(naam + handtekening)

de voorzitter
(naam + handtekening)

