
 

 

 Stad Ninove - Sportdienst 
 

Aanvraagformulier subsidies voor 
organisatoren van sportprojecten 

 
 

 
 

 

Naam van de organisator 

van het sportproject 
 

Naam van de persoon die bevoegd is om namens 

de vereniging verdere informatie te verschaffen 
 

Functie  

Adres  

Email  

Telefoon/Gsm  

Nummer bankrekening (IBANnr) BE 

Naam en adres van de titularis van de rekening  

 

 

 

Ondernemingsnummer in geval van VZW 

(10 cijfers) 
 

 

 

 

 

Voor waar en echt verklaard 

 

Naam en handtekening: 

 

 

Datum: 

 

Organisator: 

 

 

 

 

 

Belangrijk!!! 

Gelieve dit formulier tenminste tien weken voor het plaatsvinden van het initiatief te richten 

aan mvr. Veerle De Clercq, zwembad De Kleine Dender, Parklaan 3, 9400 Ninove. 

Indien de maand juli of augustus binnen deze tien weken vallen wordt de aanvraag vijftien 

weken voor het plaatsvinden van het initiatief ingediend. 

Het correct invullen van het formulier en de nodige bijlagen zijn noodzakelijk voor de 

toekenning van de toelagen. 

Het college van burgemeester en schepenen behoudt het recht om aan sportverenigingen die 

de vragenlijst onvolledig of onjuist hebben ingevuld geen toelagen toe te kennen. 

De aanvragers bevestigen dat ze kennis hebben van het subsidiereglement voor organisatoren 

van sportprojecten. 

Door een aanvraag tot subsidiëring in te dienen verklaart de organisator zich akkoord met het 

reglement. 

 



 

Omschrijving van het sportproject waarvoor een projectsubsidie wordt aangevraagd: 

Datum: Locatie: 

Jeugd                Volwassenen               

Omschrijving 

 

Organisatie 

 Internationaal 

    (+5 landen) 

 Officieel nationaal  

     kampioenschap 

 Nationaal 

    (+7 provincies) 

 Officieel Vlaams  

     kampioenschap 

 Vlaams 

     (+4 provincies) 

 Bovenlokaal 

    (+6 gemeenten) 

 Binnen groot Ninove  Andere  

Draaiboek aanwezig  neen  ja 

Coördinatie bij 1 persoon  neen  ja 

Gediplomeerde 

trainers/jury/scheidsrechters 
 neen  ja 

Ehbo-post  neen  ja 

Aantal deelnemers jeugd  meer dan 500  meer dan 100 

Aantal deelnemers volwassenen  meer dan 500  meer dan 100 

Lid van de sportraad  neen  ja 

Bij het afrekeningsdossier dienen de nodige bewijsstukken voorgelegd te worden. 

 

Budget van de inkomsten en uitgaven: 

Inkomsten Uitgaven 

Sponsoring € 
Huur 

sportinfrastructuur 
€ 

Ticketverkoop € Huur sportmateriaal € 

Prijzen € Scheidsrechters € 

Subsidies € Medische hulppost € 

Andere € 
Sabam/billijke 

vergoeding 
€ 

 € Promotiemateriaal € 

 € Representatiekosten € 

 € 
Vergunningen voor de 

organisatie 
€ 

 € 
Vergoeding lesgevers, 

vrijwilligers, e.a. 
€ 

De organisator is, na toekenning van een toelage, verplicht de (logistieke) ondersteuning door 

het stadsbestuur Ninove te vermelden en het logo van de stad Ninove en de sportraad te 

gebruiken in alle publicaties met betrekking tot het project. 

 

Met het oog op de uitbetaling van het subsidiebedrag verstrekt de organisator binnen de 2 

maand na het plaatsvinden van het initiatief de rekening van de inkomsten en uitgaven, 

samen met de nodige financiële bewijsstukken en het verslag van de activiteit, gestaafd met 

documenten. 

 


