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 Aanvraag van een subsidie voor Oost-
Vlaamse bovenlokale sportondersteuning 

 

  
Provincie Oost-Vlaanderen 
directie Sport en Recreatiedomeinen 
dienst Sport 
Gouvernementstraat 1  - 9000 Gent 
tel. 09 243 12 41  
e-mail: sportondersteuning@oost-vlaanderen.be 

In te vullen door de  
administratie 

Ontvangstdatum 

 

 
 Waarvoor dient dit formulier? 

Dit formulier wordt gebruikt voor de aanvraag van een subsidie voor bovenlokale 
sportondersteuning. Dit zijn subsidies enerzijds voor bouw of verbouwing van sportinfrastructuur of 
sportinstallaties, en anderzijds voor sportprojecten. 

 

Bouw of verbouwing van sportinfrastructuur 
De sportinfrastructuur waarvoor de subsidie wordt aangevraagd moet de bovenlokale uitstraling en het 
bovenlokaal karakter bevorderen. We spreken van bovenlokaal wanneer de infrastructuur het lokale niveau 
overstijgt. 
Dit bovenlokaal karakter kan zowel bepaald worden door de aard of het karakter van de sport, als door het 
niveau van de infrastructuur. 
De bouw of verbouwing moet 

 beantwoorden aan de actuele behoeften in de regio 

 de kwaliteit van de sportinfrastructuur verbeteren en/of een uitbreiding van de sportfaciliteiten 
bewerkstelligen 

Reguliere onderhouds- of renovatiewerken komen niet in aanmerking. 

Sportprojecten 
Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd moet kaderen binnen één of meerdere van volgende 
beleidsdomeinen: 

- sport voor personen met een handicap (G-sport) 
- natuurgebonden sporten 
- innovatie in de sport  

Het sportproject moet plaatsvinden in Oost-Vlaanderen en een bovenlokaal karakter hebben. Het mag niet 
kaderen binnen de reguliere werking van de aanvrager. Elk sportproject moet begeleid worden door 
gekwalificeerde deskundigen in functie van het project. 

 

 Wie vult dit formulier in? 

De aanvraag kan ingevuld worden door de iedere Oost-Vlaamse gemeente of intergemeentelijk 
samenwerkingsverband, autonoom gemeentebedrijf, vzw of feitelijke vereniging met zetel of secretariaat in de 
provincie Oost-Vlaanderen. 
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 Wanneer dient u dit formulier in? 

U dient het formulier aangetekend in uiterlijk op 1 maart van het kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt 
aangevraagd. De datum van de poststempel geldt als bewijs van datum van indiening. 

 

 In te vullen door de aanvrager 

 
 Gegevens van de aanvrager 

 
1 Vul hieronder de gegevens van de aanvrager in. 

 naam van de aanvrager 
(gemeente, autonoom 
gemeentebedrijf, vzw, 

enz.) 

      

 contactpersoon       

 functie       

 straat en nummer       

 postnummer en 
gemeente 

      

 telefoonnummer       

 faxnummer       

 e-mailadres       

 ondernemingsnummer          .       .        

 
 btw-nummer  BE       -       -        

 
2 Kruis aan tot welke instelling of rechtspersoonlijkheid de aanvrager behoort. 

  Stad of gemeente 

  Intergemeentelijk samenwerkingsverband 

  Autonoom gemeentebedrijf 

  Vzw 

  Feitelijke vereniging 

 
3 Geef het rekeningnummer op waarop de subsidie kan gestort worden. 

 
 IBAN B E                                              

 
 rekening op naam van       

 straat en nummer       

 postnummer en 
gemeente 

      

 
4 Kruis aan waarvoor de subsidie wordt aangevraagd 

  Bouw of verbouwing van sportinfrastructuur of sportinstallaties (ga nu verder met vraag 5) 
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  Project (ga nu verder met vraag 13) 

 

 

 

 

 Gegevens van de bouw of verbouwing van de sportinfrastructuur of sportinstallaties 

 
5 Is de sportinfrastructuur gelegen op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen? 

  Ja.  

  Nee 

 
6 Betreft het een nieuw te bouwen sportinfrastructuur? 

  Ja. Ga nu verder met vraag 7. 

  Nee. Ga nu verder met vraag 9. 

 
7 Kruis aan wat van toepassing is. 

  De aanvrager is eigenaar van de grond. 

  De aanvrager beschikt over een recht van opstal of een erfpacht. 

  De aanvrager beschikt over een huurovereenkomst van minimum 9 jaar. 
Indien de looptijd van de huurovereenkomst op het ogenblik van de aanvraag minden dan 9 jaar bedraagt, moet de 
verhuurder zich tot de verlenging verbinden voor de volledige duur van 9 jaar. 

 
8 Ga nu verder met vraag 10. 

 
9 Het betreft een verbouwing of uitbreiding van bestaande sportinfrastructuur. 

Duid aan. 

  De aanvrager is eigenaar van de sportinfrastructuur. 

  De aanvrager heeft de formele toestemming van de eigenaar om de investeringswerken uit te 
voeren. 

 
 
10 Beschikt de aanvrager over alle vereiste vergunningen (o.a. stedenbouw en milieu) op het 

ogenblik dat het dossier aan de deputatie wordt voorgelegd? 
  Ja.  

  Nee 

 
11 De sportinfrastructuur is voor personen met een handicap zelfstandig bereikbaar, toegankelijk 

en bruikbaar. 
  Ja.  

  Nee 

 
 
12 Ga nu verder met vraag 21 

 

 

 

 

. 
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 Gegevens van het sportproject 

 
13 Vul hieronder de gegevens van het sportproject. 

 
 naam van het project       

 
 startdatum Dag     Maand     jaar          

 
 einddatum Dag     Maand     jaar          

 
14 Het sportproject vindt plaats op het grondgebied van de Provincie Oost-Vlaanderen? 

  Ja.  

  Nee 

 
15 Het sportproject heeft minimaal een bovenlokale uitstraling? 

  Ja. Motiveer:       

  Nee 

 
16 Behoort het sportproject tot de reguliere werking van de aanvrager en/of desgevallend van 

de federatie? 

  Ja.  

  Nee 

 
17 Geef een overzicht van de gekwalificeerde deskundigen die het sportproject begeleiden. 

 
 Naam deskundige  voornaam 

deskundige 
 diploma 

                     

                     

                     

                     

 
18 Het project heeft betrekking op volgend beleidsdomein(en) 

Duidt aan 

     natuurgebonden sporten 

 innovatie in de sport 

 sport voor personen met een handicap 

19 Geef een bondige  nauwkeurige omschrijving van het sportproject. (uitgebreide omschrijving dient  

bijgevoegd te worden) 
       

       

  
 
 
 
 
 
 
 

20 Ga nu verder met vraag 22 
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 Bij te voegen stukken 

 
 Bij te voegen stukken voor bouw of verbouwing van sportinfrastructuur of -installaties 

 
21 Kruis alle stukken aan die u bij dit formulier voegt. 

  Vereiste vergunningen o.a. inzake stedenbouw en milieu. 

  Indien de aanvrager een vzw is: de statuten zoals neergelegd bij de rechtbank van koophandel. 

  Een document waaruit desgevallend het samenwerkingsverband blijkt met vermelding wie als 
aanvrager optreedt. 

  Een strategische nota, waarin het bovenlokaal karakter wordt aangetoond. 
 

  Een gedetailleerd overzicht en verantwoording van de geplande investeringen. 

  Het bouw- of verbouwingsplan, met inbegrip van een situatieschets en/of desgevallend een 
inplantingsplan 

  De begroting van het project met gedetailleerde opgave van de financiële inbreng van alle 
partijen, waarbij minimum 20 % van de begrote kostprijs moet gefinancierd worden met eigen 
middelen. Deze begroting moet van aard zijn het project financieel te kunnen dragen. 

  De overeenkomsten of vergunningen waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden van 
artikelen 4 en 5 van het reglement. 

  Het gewenste subsidiebedrag. 

 
 Bij te voegen stukken voor subsidiëring van een sportproject 

 
22 Kruis alle stukken aan die u bij dit formulier voegt. 

  Indien de aanvrager een vzw is: de statuten zoals neergelegd bij de rechtbank van koophandel. 

  Een document waaruit desgevallend het samenwerkingsverband blijkt met vermelding wie als 
aanvrager optreedt. 

  Een gemotiveerde nota waaruit blijkt dat voldaan is aan het bepaalde artikel 11 van het 
reglement. 

  Een begroting met opgave van de inbreng van alle partijen. 

  Het gewenste subsidiebedrag. 

  Een kopie van eventuele noodzakelijke toelatingen of vergunningen. 

  Uitgebreide omschrijving + doelstellingen van het project. 
 

 

 Aan wie bezorgt u dit formulier? 

 
23 Stuur deze aanvraag uiterlijk voor 1 maart  aangetekend naar 

Provincie Oost-Vlaanderen 
directie Sport en Recreatiedomeinen 
dienst Sport 
Gouvernementstraat 1 
9000 Gent 
 



Aanvraag van een subsidie voor bovenlokale sportondersteuning 
 Pagina 6 van 6 

 

 Hoe gaat het nu verder met de aanvraag? 

 
 Indien voldaan is aan alle criteria, zal u worden uitgenodigd om uw dossier te komen toelichten  

aan een team van deskundigen. 

Vervolgens formuleert dit team van deskundigen een gemotiveerd voorstel aan de deputatie 
 

 De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen beslist of een subsidie wordt toegekend. 
 
 U wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing van de deputatie. 

 

 
 
 In te vullen door de dienst Sport van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen  

 
 datum ontvangst dag     maand     jaar          

 
 behandelend ambtenaar       

  


