Stad Ninove - Sportdienst
Aanvraagformulier tot subsidiëring
sportverenigingen fysiek actieve sporten
en sportieve vrijetijdsbesteding
Naam van de vereniging
Nummer bankrekening (IBANnr)
Naam van de titularis van de rekening
Ondernemingsnummer in geval van VZW
(10 cijfers)
Voorzitter
Adres
Email
Telefoon/Gsm
Secretaris
Adres
Email
Telefoon/Gsm
Penningmeester
Adres
Email
Telefoon/Gsm
Afgevaardigde
Adres
Email
Telefoon/Gsm
Voor waar en echt verklaard
Datum:
Handtekening:

Voorzitter

Secretaris

Belangrijk!!!
Gelieve deze formulieren ingevuld vóór 1 maart 2017 terug te bezorgen aan mvr. Veerle De
Clercq, sporthal ’t Sportstekske, Parklaan 15 te 9400 Ninove.
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.

Cluster 1
1

Aantal sportende jeugdleden

uit Ninove

2

Aantal sportende leden (+18j)

uit Ninove

3

Aantal bestuursleden

4

Lid van de sportraad

neen

ja

Aantal aanwezigheden op AV
sportraad
Lid van een erkende Vlaamse
sportfederatie
Lid van een niet-erkende
Vlaamse sportfederatie

neen

ja: _______________________

neen

ja: _______________________

Geen lid van een sportfederatie

ja

7

Clubbestuur vzw

neen

ja: _______________________

8

Engagement kansenpas

neen

ja

9

Actuele website

neen

ja: _______________________

10

Medewerking activiteit - min. 5 u (sportdienst, RSD, school, BKO,...)

5
6

Verzekering via: _______________

Gediplomeerde lesgevers

neen

ja

Effectieve partner

neen

ja

Lid dagelijks bestuur sportraad

neen

ja

Cluster 2
11

Trainers met diploma in betrokken sporttak.
Enkel het hoogste diploma komt in aanmerking, dus elke trainer slechts 1 keer vermelden
Voor de diploma’s baseren we ons op de gelijkschakelingen door VTS.
De jeugdcoördinator telt niet mee.
Aantal trainers met 3 j ervaring
(zonder diploma)
Aantal initiator
Aantal trainer B
bachelor of master LO
Aantal trainer A
bachelor of master LO met
trainer B-diploma
Aantal VTS toptrainer
bachelor of master LO met
trainer A-diploma
<5 u

+5u
zonder
examen

11

Gevolgde vorming

12

Organisatie door club van
cursus EHBO (minimum 20 u)

neen

ja

13

Organisatie stage voor
clubleden (min 10 u sport /
stage) buiten de reguliere
werking

neen

ja

+5u
geslaagd
examen

14

15

16

Aanbod voor mensen met
beperking onder leiding van
gediplomeerde trainers met
min. 5 aangesloten leden mmb

neen

ja

Aanbod voor 55+ onder leiding
van gediplomeerde trainers en
trainingsuren met min. 10
aangesloten leden 55+

neen

ja

Reguliere werking voor de
jeugd met afzonderlijk
gediplomeerde trainers en
trainingsuren met min. 10
aangesloten jeugdleden (-18 j)

neen

ja

Cluster 3
17

18

Aantal jeugdploegen (enkel
ploegsporten)
o.l.v. gediplomeerde

Jeugd: _____________

Volwassenen: _________

o.l.v. niet-gediplomeerde

Jeugd: _____________

Volwassenen: _________

Individuele prestaties en selecties
Deelname provinciaal

neen

Provinciaal kampioen
Deelname Vlaams

_____________________________
neen

Vlaams kampioen

Deelname Nationaal

ja
_____________________________

neen

Nationaal kampioen
Deelname Internationaal

ja

ja
_____________________________

neen

Internationaal kampioen

ja
_____________________________

Cluster 4
15

Aankoop sportmateriaal

€ _________________________________________

16

Certificaat brandveiligheid

neen

ja

17

Conform eisen federatie

neen

ja

18

Coördinatie bij 1 persoon

neen

ja

19

Energiekosten

€ _________________________________________

Toe te voegen bijlagen - checklist

gelieve de bijgevoegde documenten aan te kruisen
Bijlage 1

Officiële ledenlijst van de federatie

Bijlage 2

Nominatieve lijst van alle trainers per opleidingscategorie met vermelding
van de trainingsdagen en groepen waaraan ze training geven

Bijlage 3

Kopie van het diploma per trainer of print website federatie
De referentie voor de inschaling van diploma's: zie assimilatietabel van de
Vlaamse Trainersschool

Bijlage 4

Lijst met per persoon de gevolgde vorming, het deelnameattest en het
bewijs van de betaling via de club

Bijlage 5

Lijst van deelnemers aan kampioenschappen en tornooien + de namen
van de kampioenen en hun behaalde medailles

Bijlage 6

Facturen van sportmateriaal (geen kledijkosten!)

Bijlage 7

Certificaat van brandveiligheid (indien van toepassing)

Bijlage 8

Bewijs van energiekosten: elektriciteit, gas en water (indien van
toepassing)

Bijlage 9

Bewijs van verzekering lichamelijke ongevallen (indien aangesloten bij een
sportfederatie dient dit niet toegevoegd te worden)

Bijlage 10

Het jaarverslag, bestaande uit de balans en resultatenrekening, getekend
door de voorzitter en de secretaris van de club

