
AANVRAAGFORMULI ER ERKENNI NG SPORTVERENI GI NG/ ORGANI SATI E 

EN LI DMAATSCHAP  SPORTRAAD  

1 . GEGEVENS VAN DE VERENI GI NG

Naam  van de vereniging  

Spor t tak  

Organisatievorm   

Adres zetel  

Adres infrast ructuur   

( w aar  vereniging act ief is)  

St icht ingsjaar  

Aangesloten bij  bond/ federat ie  

Naam  bond/ federatie  

Aansluit ingsnumm er  

 

2 . JEUGDW ERKI NG

I s er  een jeugdw erk ing?   

I s er  een 
jeugdverantw oordelij ke/ jeugdcoördinator?  

( er  m ogen m eerdere personen opgegeven 
w orden voor  clubs > 1 00  leden  

I ndien  j a , naam, v olledig adres , 
t e lefoon/ gsm nr,  e- m ailadres 

3 . I NFORMATI CAGEGEVENS

Em ail adres  club 

W ebsite  club

De club geeft  toelat ing om  zijn w ebsite te 
koppelen aan deze van de stad en de 
spor t raad  

 

AANVRAAG  

De spor tclub/ - organisat ie dient  een aanvraag tot  erkenning in  

De spor tclub/ - organisat ie w enst  toe te t reden tot  de Stedelijke S por t raad  

Kies

Kies

Kies

Kies

Kies

Kies

Kies

Kies

Kies



4 . BESTUUR EN AFVAARDI GI NG SPORTRAAD

4 .1  Voorz it ter  

Naam  

Adres  

Tel.  

Em ail adres 

4 .2  Secretaris  

Naam  

Adres  

Tel.  

Em ail adres 

4 .3  Penningm eester  

Naam  

Adres  

Tel.  

Em ail adres 

4 .4  Afgevaardigde Spor t raad 

      Opgelet : ontvangt  alle br iefw isseling van het  stads bestuur  en de spor t raad!  

Naam  

Adres  

Tel.  

Em ail adres 

4 .5  Plaatsvervangend afgevaardigde Spor traad  

     Opgelet : afgevaardigde en plaatsvervange r  m oete n van een verschillend    geslacht  z ijn.  

Naam  

Adres  

Tel.  

Em ail adres 



KANDI DATUURSTELLI NG VOOR HET DAGELI JKS BESTUUR  

Naam  

Adres  

Tel.  

Em ail adres 

MOTI VATI E 

Kor te om schr ijv ing w aarom  u w il toet reden tot  het  d agelijks bestuur  van de spor t raad  

Datum :

naam  en handtekening:

secretar is voorzit ter  afgevaardigde  sport raad 

Het  f orm ulier  dient  volledig ingevuld en ondertekend v oor  16 maart 2019 overgemaakt te worden 
v ia  spor t@ninove.be  of  op de  Spor tdienst  N inove,  spor tha l ’t  Spor tstekske, Park laan 1 5 , 9 4 0 0  
N inove. 
Gelieve hiertoe het formulier af te printen en te voorzien van de noodzakelijke handtekeningen!

Naam  

handelend in opdracht  van de club, geeft  toestem m ing om  de persoonlijke gegevens opgenom en in 
dit  formulier te verw erken in de adresbestanden van de sportdienst , sportraad en raad van bestuur. 

Elke w ijziging van deze gegevens dient  zo snel m ogelijk  ter  kennis te w orden gebracht  van de 
sportdienst  en de sportraad. 

Deze gegevens w orden niet  publiek  gem aakt . 

De stad Ninove verw erkt je gegevens conform  de privacyw etgeving en neem t daarbij  je rechten str ik t  
in acht . 
Voor m eer inform at ie, z ie ht tps:/ / w w w .ninove.be/ pr ivacyverk lar ing 

Kies

mailto:sport@ninove.be
https://www.ninove.be/privacyverklaring

