Aanvraagformulier subsidies ter ondersteuning van erkende Opwijkse sportverenigingen 2022
Gemeenteraadsbeslissing van 22/02/2022
Alle gevraagde gegevens dienen voor 1/08/2022 ingediend te worden bij de gemeentelijke sportdienst (Heiveld 65, 1745 Opwijk – tegen
ontvangstbevestiging; sportdienst @opwijk.be).
Dit dossier dient volledig te zijn bij indiening.
Er gebeurt ook geen navraag meer door de sportdienst naar onduidelijkheden of ontbrekende gegevens.
De bijlagen dienen genummerd te worden. De gegevens hebben betrekking op de periode 1/06/2021-31/05/2022 (met uitzondering van artikel 41).

Algemene gegevens
Naam vereniging
Maatschappelijke zetel
Bankrekeningnummer

BE

Ondernemingsnummer
Aansluitingsnummer
Naam sportbond
Naam en voornaam voorzitter
Adres voorzitter
Naam en voornaam secretaris
Adres secretaris
Contactpersoon inzake dit dossier
E-mailadres contactpersoon
GSM contactpersoon

Datum indiening dossier
(in te vullen door sportdienst)

Opgelet: indiening gebeurt tegen ontvangstbevestiging
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1. Basissubsidie
1.a De sportvereniging helpt mee aan een sportevenement of –activiteit (uitz. art 36 punt 1.2 van het subsidiereglement) georganiseerd door de sportdienst, de
adviescommissie sport of door de gemeente. De vereniging mag op dat moment niet enkel een commerciële functie op het evenement of de activiteit uitoefenen, of
vanuit de gemeente enige vorm van vergoeding (uitgezonderd vrijwilligersvergoeding of onkosten) ontvangen (max. 3 vrijwilligers).
naam + voornaam

datum

naam evenement

Vrijwilliger 1:
Vrijwilliger 2:
Vrijwilliger 3:

1.b De sportvereniging heeft een rechtspersoonlijkheid (VZW) - JA / NEE

BIJLAGE (bv. statuten) NUMMER(S):
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2. Ledensubsidie
ACTIEVE LEDEN = aantal leden op 1 januari 2022 die aangesloten zijn bij een erkende sportfederatie, verzekerd zijn en met regelmaat actief deelnemen aan de
begeleide trainingen. Dit zijn dus geen bestuursleden, vrijwilligers, verzekerde familieleden… Zeker opgelet bij clubs die lid zijn van de Vlaamse Wielrijdersbond.
Een ledenlijst bijvoegen van de sportbond waar de betrokken sportclub aangesloten is (geboortedatum vermeld):
BIJLAGE NUMMER(S):

2.1 Volwassenensubsidie
Volwassenen (>=18 jaar)
Aantal ACTIEVE leden
Aantal leden met een beperking

2.1 Jeugdsubsidie
Jeugd (<18 jaar)

Aantal ACTIEVE leden
Aantal leden met een beperking
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3. Kwaliteitssubsidie
3.1 Clubwerking
3.1.1. Sportvereniging heeft een huishoudelijk reglement - JA / NEE
Huishoudelijk reglement bijvoegen – BIJLAGE NUMMER(S):

3.1.2 Sportvereniging werkt mee met de gemeentelijke ‘Maand van de sportclub’ - JA / NEE

3.1.3 Sportvereniging organiseert sportkamp(en) in eigen beheer.
(min. 3 dagen, min. 4u actieve sportbeoefening per dag, onder begeleiding van sportgekwalificeerde trainer(s))
Informatie, deelnemerslijst, naam en diploma gediplomeerde lesgever bijvoegen.

Datum (periode)

Locatie

Naam trainer

Kwalificatie diploma trainer

BIJLAGE NUMMERS
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3.1.4 De sportvereniging communiceert via diverse communicatiekanalen.
Bewijs bijvoegen
Soort communicatiekanaal
Omschrijving

BIJLAGE NUMMER(S)
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3.2 Technische staf

3.2.1 Trainers
Enkel diploma’s nieuwe trainers of wijzigingen dienen bijgevoegd te worden.
Een diploma komt pas in aanmerking indien het behaalt werd voor 1 januari van het desbetreffende subsidiejaar. OPM: ELK VAK INVULLEN OF GEEN PUNTEN.

Naam + voornaam

Kwalificatie diploma

Bijlage
nummer

Jeugdtrainer
Ja/nee

Training:
weken/jaar

Aantal
uren/week

Ploeg
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Naam + voornaam

Kwalificatie diploma

Bijlage
nummer

Jeugdtrainer
Ja/nee

Training:
weken/jaar

Aantal
uren/week

Ploeg

7

Naam + voornaam

Kwalificatie diploma

Bijlage
nummer

Jeugdtrainer
Ja/nee

Training:
weken/jaar

Aantal
uren/week

Ploeg
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3.2.2 Sportvereniging beschikt over een jeugdsportcoördinator (JSC).
De nodige bewijsstukken bijvoegen (taakomschrijving, kopie vermelding JSC op website of officiële communicatie van de club).

Naam + voornaam

Kwalificatie diploma

BIJLAGE NUMMERS

Jeugdsportcoördinator

3.2.3 JSC evalueert trainingen, wedstrijden en/of organisatie trainersvergaderingen.
Min 2 bewijzen bijvoegen per topic.

JA/NEE
Trainingen

JA/NEE

Wedstrijd

JA/NEE

Organisatie trainersvergaderingen

JA/NEE

BIJLAGE NUMMERS
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3.3. Opleidingen
3.3.1 Sportvereniging promoot effectieve VTS-opleidingen/-bijscholingen (zoals aspirant-initiator, initiator, trainer B etc.) door minstens 50% van het inschrijvingsgeld
voor haar rekening te nemen en dit voor de periode 1/06/2020-31/05/2022.
Bewijs inschrijving (met vermelding totale kostprijs opleiding) én bewijs terugbetaling bijvoegen.

Naam opleiding

Datum/periode

Naam + voornaam deelnemer

Tot. kostprijs

Bedrag
terugbetaling

BIJLAGE
NUMMER(S)

3.3.2 Sportvereniging laat leden een EHBO- of AED-opleiding volgen (max. 5 personen).
De nodige bewijsstukken (deelnamebewijs) bijvoegen.

Datum

Details opleiding (vb. naam, organisatie)

Naam + voornaam deelnemer

BIJLAGE NUMMER(S)
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3.3.3 Sportvereniging laat haar trainers, bestuurders, scheidsrechters opleidingen of bijscholingen volgen aangeboden door de sporttakoverkoepelende organisatie
(alle opleidingen, ook die van 3.3.1 mogen hier genoteerd worden).
De nodige bewijsstukken (deelnamebewijs) bijvoegen.

Datum

Naam + voornaam
deelnemer

Details opleiding (cursusthema, organisatie)

VTS
Ja/nee

BIJLAGE NUMMER(S)
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Datum

Naam + voornaam
deelnemer

Details opleiding (cursusthema, organisatie)

BIJLAGE NUMMER(S)
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OPMERKINGEN INDIENER:

OPMERKINGEN SPORTDIENST:
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VERKLARING DOOR DE VOORZITTER

 Bij deze bevestig ik dat de bezorgde persoonsgegevens mogen verwerkt worden inzake de aanvraag voor subsidies ter ondersteuning van Opwijkse
erkende sportverenigingen (cfr. artikel 8 van het subsidiereglement).
 Bij deze verklaar ik dat het aantal leden met beperking, zoals omschreven in het dossier, correct is.
 Bij deze verklaar ik op eer dat het dossier volledig is voor wat betreft de opgegeven informatie volgens de voorwaarden in het gemeentelijk
subsidiereglement.
Datum: Klik of tik om een datum in te voeren.
Naam + handtekening voorzitter
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ONTVANGSTBEVESTIGING DOOR DE SPORTDIENST

Bij deze bevestig ik,
de ontvangst van het subsidiedossier van

(naam + voornaam personeelslid sportdienst Gemeente Opwijk)
(naam sportvereniging).

Datum indiening: Klik of tik om een datum in te voeren.
Naam + handtekening sportdienst Gemeente Opwijk
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