Aanvraagformulier

Basissubsidies sportjaar 2016-2017:

Conform reglement basissubsidies, goedgekeurd tijdens gemeenteraadszitting van 30/01/2017

Naam vereniging:

_________________________________________________________

Beoefende sporttak: _________________________________________________________
Bankrekeningnummer vereniging:

_____________________________________________

De vereniging dient een aanvraag in om in aanmerking te komen voor:
categorie

A

100 €

categorie

B

350 €

categorie

C

1.000 €

Voor categorie A dienen volgende documenten bezorgd te worden bij de sportdienst:
Erkenningsformulier
bewijs verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid
bewijs verzekering lichamelijke ongevallen
Aanvraagformulier basissubsidies Pagina 1 en 2 volledig ingevuld
statuten en/of huishoudelijk reglement
officiële ledenlijst vanuit de federatie, met adresgegevens
Voor categorie B dienen volgende documenten bezorgd te worden bij de sportdienst:
Idem categorie A plus
pagina 3 volledig ingevuld
statuten en/of huishoudelijk reglement
officiële ledenlijst vanuit de federatie
aansluitingsbewijs bij een erkende Vlaamse federatie
lijst van trainers/lesgevers met contactgegevens
één of meerdere bewijzen van jeugdwerking
Voor categorie C dienen volgende documenten bezorgd te worden bij de sportdienst:
Idem categorie B plus
sportdiploma’s van minimum 3 sportgediplomeerde trainers

1

100 €

Categorie A:

Een sportvereniging die erkend is hoort bij categorie A als ze voldoet aan volgende voorwaarden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De statuten en/of huishoudelijk reglement worden bezorgd aan de sportdienst
De club heeft een regelmatige werking van minimum 20 weken per jaar waarin
minimaal 1 trainingsmoment of wedstrijd per week georganiseerd wordt
De club heeft min. 10 leden waarvan min. 5 inwoner zijn van de gemeente Herselt
De plaats waar de sportactiviteit doorgaat wordt opgegeven
De club kan zowel op recreatief als op competitief vlak actief zijn.
Een officiële ledenlijst vanuit de federatie wordt overgemaakt aan de sportdienst

1.

In bijlage worden de statuten en /of huishoudelijk regelement toegevoegd
Indien deze niet veranderen hoeft dit niet jaarlijks te gebeuren. De sportdienst is
steeds in het bezit van de meest recente versie.

2.

periode(s) waarin de sportwerking actief is
van ……………………………..
tot
………………..……………
van ……………………………..
tot
………………..……………
dag(en) waarop wekelijks de sport wordt beoefend: omcirkel de juiste dag(en):
maandag

3.

4.

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

totaal aantal actieve leden in de vereniging:

………………..

Aantal actieve leden die inwoner zijn van Herselt:

………………..

Thuisadres van de club waar de activiteit doorgaat.
………………………………………………………………………………...

5.

Onze sportclub is een:





6.

recreatieclub, niet aangesloten bij een erkende sportfederatie
recreatieclub, aangesloten bij een erkende sportfederatie
competitieclub, niet aangesloten bij een erkende sportfederatie
competitieclub, aangesloten bij een erkende sportfederatie

In bijlage wordt een officiële ledenlijst vanuit de federatie toegevoegd.

Ondergetekende (1 van de 3 bestuursleden) verklaart akte te hebben genomen van het
erkennings- en basissubsidiereglement en tevens conform de er in bevatte bepalingen te
hebben gehandeld.
Naam

handtekening:

…………………………………

……………………………………

2

Categorie B:

350 €

Een sportvereniging die erkend is hoort bij categorie B als ze voldoet aan alle voorwaarden die bij
categorie A behoren plus bijkomend aan volgende bepalingen:
7.
8.
9.
10.
11.

De club is aangesloten bij een erkende Vlaamse federatie
De club heeft minimum 25 leden waarvan er minstens 10 inwoner zijn van Herselt
Er wordt minimum 1 trainingsmoment of wedstrijd per week georganiseerd en dit gedurende
minimum 25 weken per jaar
De training of wedstrijd staan onder begeleiding van een trainer/lesgever
De club heeft een (aparte) jeugdwerking

7.

In bijlage een aansluitingsbewijs bij een erkende Vlaamse federatie toevoegen.

8.

zie punt 3 bij categorie A

9.

zie punt 2 bij categorie A

10.

Aantal trainers/lesgevers die actief zijn binnen de club:
………………..
In bijlage de lijst en contactgegevens van de lesgevers/trainers.

11.

De club heeft een jeugdwerking:

JA

Nee

Toon aan dat er een jeugdwerking actief i d.m.v.:
Keuze uit:
website, nieuwsbrief, organogram, contactgegevens, briefwisseling
federatie ….

Ondergetekende (1 van de 3 bestuursleden) verklaart akte te hebben genomen van het
erkennings- en basissubsidiereglement en tevens conform de er in bevatte bepalingen te
hebben gehandeld.
Naam

handtekening:

…………………………………

……………………………………

3

1.000 €

Categorie C:

Een sportvereniging die erkend is hoort bij categorie C als ze voldoet aan alle voorwaarden die bij
categorie A en B behoren plus bijkomend aan volgende bepalingen:
12.
13.
14.
15.

12.

De club werkt met minimum 3 sportgediplomeerde trainers (zie voorwaarden in reglement)).
De club heeft een jeugdwerking met minimum 50 jeugdleden waarvan 30 jeugdleden inwoner
van Herselt zijn.
De club organiseert minimum 2 trainingsmomenten per week.
De club heeft een eigen website waarop volgende zaken zeker vermeld worden:
°
missie en visie
°
opleidingsplan (voor de jeugd)
°
reglement voor de jeugdleden
°
reglement voor de trainers
°
reglement voor de ouders
°
een volledig tarievenplan (jaarlijkse bijdrage, eventueel extra kosten voor extra
lessen, aankoop clubkledij, …..)

Namen van de trainers en vermelding van de diploma’s:
Naam, voornaam, adres, sportdiploma
1.

………………………………….…………………………………………….
………………………………….…………………………………………….

2.

………………………………….…………………………………………….
………………………………….…………………………………………….

3.

………………………………….…………………………………………….
………………………………….…………………………………………….

13.

zie punt 3 bij categorie A

14.

zie punt 2 bij categorie A

15.

website van de sportvereniging:

………………………………………………….

Op deze website dienen alle onderdelen duidelijk terug te vinden zijn!!

Ondergetekende (1 van de 3 bestuursleden) verklaart akte te hebben genomen van het
erkennings- en basissubsidiereglement en tevens conform de er in bevatte bepalingen te
hebben gehandeld.
Naam

handtekening:

…………………………………

……………………………………
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