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 SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 
 

 

Volledig ingevuld en ondertekend terugsturen naar de sportdienst  
met de post: Emile Idiersstraat 12, 1160 Oudergem 
of via e-mail: svaneesbeeck@oudergem.brussels 

 
    

 

 
Naam van de club: ………………………………………………………………………………………  
 
 
Adres van de zetel :  -------------------------------------------------------------------------------------------------------    

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Website van de club ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Rekeningnummer:  (IBAN)   ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Omschrijving  ------------------------------------------------------------------------------------  

 

Oprichtingsdatum van de club:……………………………………………………………………………… 
 
Datum van het begin van de activiteiten in Oudergem: …………………………………….......……… 
 
Oprichtingsdatum van de club in de vorm van een vzw:……………………………………………… --  
 
 
Beoefende sport:……………………………………………………………………………………. 
 
Federatie waarbij de club is aangesloten:  --------------------------------------------------------------------------  

Aansluitingsnummer:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Gelieve de reden te verduidelijken indien de club niet bij een erkende federatie is 
aangesloten:  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

mailto:svaneesbeeck@auderghem.brussels
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Voorzitter van de club  Naam en voornaam:  -----------------------------------------------------------------------   

 Adres:  ------  -----------------------------------------------------------------------------       

   ------------------------------------------------------------------------------------  

Telefoon:   

Gsm:   -------------------------------------------------------------------  

  E-mail:  ------------------------------------------------------------------------------------     

 
 
Secretaris van de club   Naam en voornaam:  -----------------------------------------------------------------------   

 Adres:  -----  ------------------------------------------------------------------------------       

   -------------------------------------------------------------------------------------  

 Telefoon:   

 Gsm:   -------------------------------------------------------------------------------------  

  E-mail:  ------------------------------------------------------------------------------------     

 
Penningmeester van de club  Naam en voornaam:  ----------------------------------------------------------   

 Adres:  -----  ------------------------------------------------------------------------------       

   -------------------------------------------------------------------------------------  

 Telefoon:   

 Gsm:   -------------------------------------------------------------------------------------  

  E-mail:  ------------------------------------------------------------------------------------     

 
Gekwalificeerde contactpersoon bij de gemeente en de sportcommissie 
 
                                     Naam en voornaam:  -------------------------------------------------------------------------   

 Adres:  -----  ------------------------------------------------------------------------------       

   -------------------------------------------------------------------------------------  

 Telefoon:   

 Gsm:   -------------------------------------------------------------------------------------  

  

 E-mail:  -------------------------------------------------------------------------------------    Attest betreffende de huur van infrastructuren -----------------------------------------------------------------------  

 
 
 
 



 3 

Huur van sportinstal lat ies in Oudergem  

Plaats Uurtarief Uur/week 

 ---------------------------------------   ----------------------------------------------------------   ------------------------ 

 ---------------------------------------   ----------------------------------------------------------   ------------------------ 

 ---------------------------------------   ----------------------------------------------------------   ------------------------ 

 ---------------------------------------   ----------------------------------------------------------   ------------------------ 

 ---------------------------------------   ----------------------------------------------------------   ------------------------  

 

Aantal leden onderworpen aan een bijdrage voor seizoen 2019 -2020 

- inwoner van Oudergem:    -------------------------------------  

- inwoner buiten Oudergem:    ---------------------------------------  

 

Bedrag van de bijdrage (gelieve toe te lichten indien verschillende bijdragetypes worden 

toegepast): 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       

 

Past u een voorkeurtarief toe voor de inwoners van Oudergem?       JA    NEEN    

  

Lijst van de leden die bij de federatie zijn ingeschreven   JA    NEEN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Activiteitenrapport van het seizoen 2018-2019       JA    NEEN 

 
 

Bezoldigde trainers en lesgevers  

Aantal Uurloon Uur/week 

 ------------------   -------------------------------------------------------------------------------   ------------------------                                 

 ------------------   -------------------------------------------------------------------------------   ------------------------  

 ------------------   -------------------------------------------------------------------------------   ------------------------               

------------------ -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

----------------- -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
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Overzicht van de verschillende ontvangen subsidies 

 

Raadgevende sportcommissie                                    ------------------------------------------------------------ 

Andere gemeenten (te specificeren)        …........……………………………………………  

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF)       ------------------------------------------------------------ 

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)       ------------------------------------------------------------ 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest         ------------------------------------------------------------ 

A D E P S           ------------------------------------------------------------ 

Andere (medailles, trofeeën, …)         ------------------------------------------------------------ 

                                                                                   ------------------------------------------------------------ 

                                                                                   ------------------------------------------------------------ 

 

     

Beschikt uw club over een cafetaria of een clubhuis waarvan ze eigenaar is?      JA    NEEN 

 

Zo ja, wordt de persoon die instaat voor de zaakvoering vergoed en wat is het bedrag van 

deze eventuele bezoldiging? --------------------------------------------------------------------------------------------   

  

 

Bijbehorende kosten    -  Water (jaarlijks bedrag): -----------------------------------------------------------------   

               - Gas (jaarlijks bedrag):  --------------------------------------------------------------------     

                               - Elektriciteit (jaarlijks bedrag): --------------------------------------------------------- 

 

Moet uw club investeringen terugbetalen?             JA    NEEN             

Zo ja, specificeer de reden van de investering, het nog verschuldigde bedrag en de periodiciteit van 

de terugbetaling (+ eventuele verantwoordingsstukken)  --------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

Beschikt u over een specifieke structuur voor de omkadering van jongeren?      JA  NEEN 

Zo ja, bestaat er een gescheiden boekhouding voor uw jeugdschool?                           JA  NEEN 
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Gelieve het bijgevoegde boekhoudkundige document in te vullen: 

 

Situatie op .. .. 2018       

       

  Uitgaven      Ontvangsten   

       

Omschrijving Begroting Effectief  Omschrijving Begroting Effectief 

       

Secretariaats-     Gemeentelijke    

kosten     subsidies:    

         

Aankoop/Onderhoud     Overige    

Materieel     subsidies (totaal)    

         

Huur terrein     Bijdragen    

         

Overdrachten     Overdrachten    

         

Vertegenwoordigingskosten    Schenkingen    

         

Bezoldigingen     Sponsoring    

spelers         

     Cafetaria    

Bezoldigingen         

trainers, ...     Bals, feesten, ...    

         

Ontvangsten uit activiteiten     Tombola's    

         

Verplaatsingen     Toernooien    

         

Reclame         

         

Cafetaria         

         

Scheidsrechterkosten         

         

Varia     Varia    

(uitvoeriger beschrijven)     (uitvoeriger beschrijven)    

                                                      

 
 

Ik, ondergetekende, 

handelend in de hoedanigheid van --------------------------------------------------------------------------------- , 

verklaar dat de elementen in deze subsidieaanvraag correct zijn en aan een eventuele 

controle mogen worden onderworpen. 

 
Brussel, (datum)  ------------------------------  
 

               Handtekening 
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Subsidieaanvraagformulier 
 

 

 

Reglement 
 

 

Art. 1 De raadgevende sportcommissie kent subsidies toe binnen de grenzen van de door de 

gemeenteraad vastgelegde begrotingskredieten, zonder vernieuwingsverplichting en op basis 

van een dossier betreffende de subsidiëring van sportclubs van Oudergem die hun activiteiten 

beoefenen in het sportcentrum van het Zoniënwoud voor hun werking. De clubs die aan de 

volgende criteria voldoen, worden beschouwd als Oudergemse sportclubs: actief zijn in de 

gemeente Oudergem, beschikken over teams van verschillende leeftijdscategorieën of de naam 

'Oudergem' in de clubnaam hebben.  

 

Art. 2 Wordt als sportclub beschouwd, de vereniging die zonder winstoogmerk en discriminatie 

voor doel heeft de uitoefening van activiteiten te verzekeren of te coördineren, waarbij van het 

tot de vereniging behorende lid lichamelijke inspanningen worden verwacht. De club zal in de 

vorm van een vzw worden georganiseerd. 

 

Art. 3 De subsidieaanvraag moet worden gedaan met behulp van de door de raadgevende 

sportcommissie opgestelde vragenlijst betreffende het vorige kalenderjaar. Deze vragenlijst 

zal op de dag en de plaats die door de raadgevende sportcommissie is vastgelegd worden 

opgehaald. Na de lijst te hebben ingevuld, dient de gekwalificeerde contactpersoon van de club 

bij de gemeente het document, samen met de bijlagen ervan en vóór het verstrijken van de door 

de raadgevende sportcommissie vastgelegde termijn, naar de sportdienst in de Emile 

Idiersstraat 12 in 1160 Oudergem te sturen. Elke aanvraag die onvolledig is of buiten de 

vastgelegde termijn wordt ingediend en elk opzettelijk verkeerd antwoord op de vragenlijst, zal 

aanleiding geven tot de volledige of gedeeltelijke niet-subsidiëring. 

 

Art. 4 De club dient bij de vragenlijst een bewijs van de huur of het gebruik van de installaties 

in Oudergem te voegen, evenals een activiteitenverslag, een lijst van de aangesloten leden, 

uitgegeven door de federatie, een boekhoudkundige balans of minstens een staat van de 

uitgaven en ontvangsten van de club en elk ander document dat verband houdt met de 

organisatie van de club en dat de raadgevende sportcommissie nodig zou achten.  

 

Art. 5 De gesubsidieerde club dient aan de raadgevende sportcommissie de 

activiteitenkalender van het lopende jaar te bezorgen. 

 

Art. 6 De subsidie zal op maximaal 15% van de jaarlijkse huurkosten worden vastgelegd op 

basis van rechtvaardigingsstukken van het vorige seizoen. 

 

 

 

 

 

 


