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AANVRAAGFORMULIER TOELAGE AAN DE SPORTCLUB 
DEEL 1: SPORTCLUBS MET SPORTACTIEVE LEDEN 

 
 

Sector Welzijnszaken – Afdeling  Sport- en Recreatie 
Contactpersoon: Fien Notebaert  055/23.16.32  sport@kluisbergen.be  

 

In het kader van het subsidiereglement sportorganisaties Kluisbergen, goedgekeurd op de 
gemeenteraad van 18 december 2008 wensen ondergetekenden een aanvraag te doen 

 
 
 
 

 
 
 
Naam Erkende Sportclub (zoals bekend bij de financiële instelling): ……………………………………… 

 

Voorzitter     ………………………………… 

Adres          ………………………………… 

Gemeente    ………………………………… 

Telefoon       ………………………………… 

e-mail           ………………………………… 

Secretaris     ……………………………………… 

Adres           ……………………………………… 

Gemeente     ……………………………………… 

Telefoon        ……………………………………… 

e-mail            ……………………………………… 

 

Rekeningnummer sportvereniging:  ……………………………………… 

 

Website sportvereniging :   ……………………………………… 

 

Opgemaakt te ……………………………………… (plaats)op………………………………………(datum)  

 

Handtekening Voorzitter    Handtekening Secretaris 
       (gevolgd door de verklaring “Op eer en geweten”)           (gevolgd door de verklaring “Op eer en geweten”) 

 

  

FORMULIER TERUG TE BEZORGEN VOOR 1 november 2019 
AAN  SPORTDIENST KLUISBERGEN - POLETSESTRAAT 59 - 9690 KLUISBERGEN  

Vak bestemd voor de sportdienst 

Formulier ontvangen op 

………………………………… 

Handtekening 

mailto:sport@kluisbergen.be
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A. Kwaliteitsgerichte Criteria 

1. Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden 

Aantal uur training (1 uur = 1 u les gedurende minimum 30 weken per jaar )voor 

volwassenen onder leiding van een gekwalificeerd traineri met een voor de beoefende 
sport door BLOSO erkend sportdiploma  

 

Aantal uur1 training (1 uur = 1 u les gedurende minimum 30 weken per jaar ) voor  jeugd    

(-18 jaar) onder leiding van een gekwalificeerd trainerii met een voor de beoefende 
sport door BLOSO erkend sportdiploma 

 

Aantal gevolgde bijscholingen voor trainers van volwasseneniii  

Aantal gevolgde bijscholingen voor trainers van jeugdiv  

De club bezit een gekwalificeerd jeugdcoördinatorv met een voor de beoefende sport 
door BLOSO erkend sportdiploma, die actief de coördinatie op zich neemt 

Ja Neen 

 

2. Beleid 

De club geeft korting op het lidgeld voor meerdere gezinsleden Ja Neen 

De club geeft korting op het lidgeld voor kansarme leden Ja Neen 

De club hanteert een VZW-structuurvi Ja Neen 

De club is aangesloten bij een erkende Vlaamse Sportfederatie vii 

Indien ja: welke ?........................................................................ 

Ja Neen 

Aantal activiteiten van de sportraad waaraan de club meewerkte 

Welke?....................................................................................................................... 

Ja Neen 

De club was vertegenwoordigd op de algemene vergadering van de sportraad Ja Neen 

De club beschik over een meerjarig sportclubplanviii dat onder andere de structuur, de 
begeleiding en de langetermijnvisie binnen de club weergeeft 

Ja Neen 

De club liet tijdens het seizoen een officieel kwaliteitsonderzoek ixuitvoeren Ja Neen 

De club behaalde een positieve doorlichting bij het kwaliteitsonderzoekx Ja Neen 
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3. Aanbod 

Gehandicapten worden geïntegreerd in de sportclub waarbij met specifiek 
gediplomeerde trainersxi gewerkt wordt Ja Neen 

De club leeft de ondertekende Panathlonverklaring na Ja Neen 

Er wordt, binnen dezelfde leeftijdscategorie, zowel competitieve als recreatieve sport, 
met afzonderlijke trainersxii aangeboden 

Ja Neen 

De club neemt deel aan tornooien buiten de reguliere competitie 

Welke ?  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

Ja Neen 

De club organiseert tornooien buiten de reguliere competitiexiii Ja Neen 

Nieuwe leden krijgen gratis proeflessen Ja Neen 

Er worden extra sportpromotieactiviteitenxiv aangeboden die open staan voor niet-
leden 

Ja Neen 

Aantal sportkampen van minimaal 3 dagenxv, onder leiding van gekwalificeerde 
trainersxvi, met een voor de sport door BLOSO erkend sportdiploma. 

 

De club beschikt over een eigen clubwebsite die minstens maandelijks bijgewerkt 
wordt. 

Ja Neen 

De club richt infosessies voor de ouders in Ja Neen 

Er wordt minimaal 3x per jaar een clubblad uitgebracht Ja Neen 

Er wordt jaarlijks een tevredenheidonderzoek ingericht bij de leden Ja Neen 
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B. Kwantiteitsgericht criteria 

1. Hoeveel ledenxvii, die actief sport beoefenen en die in Kluisbergen 
wonen, zijn lid van de club 

 

2. Hoeveel werd officieel betaald voor het gebruik van 
begeleidingsvoertuigen xviii  

 

Hoeveel officiële scheidsrechterkostenxix heeft de club betaald tijdens 
het seizoen 

 

3. Hoeveel ploegen spelen in competitiexx  

 

                                                                 

Uw aanvraag moet vergezeld zijn van volgende documenten 

 
i   Voeg een kopie bij van de trainersdiploma’s ( voor volwassenen) 
ii  Voeg een kopie bij van de trainersdiploma’s ( voor jeugd) 
iii  Voeg bijscholingsattesten toe (voor volwassenen) 
iv  Voeg bijscholingsattesten toe ( voor jeugd) 
v   Voeg het diploma van de jeugdcoördinator toe 
vi  Voeg een kopie van de VZW - statuten bij 
vii  Voeg een officieel bewijs van aansluiting bij de sportfederatie toe 
viii  Voeg het meerjarig sportclubplan toe 
ix  Voeg een bewijs van deelname aan het kwaliteitsonderzoek toe 
x   Voeg een bewijs van positieve doorlichting toe 
xi    Voeg een kopie bij van het specifieke trainersdiploma  
xii   Voeg een overzicht bij van de trainers en de door hen getrainde ploeg  
xiii   Voeg een bewijs toe van de organisatie van de tornooien 
xiv   Voeg een folder bij van de extra- sportpromotieactiviteiten die eveneens gericht zijn op niet 
 aangeslotenen 
xv  Voeg een folder bij van de ingerichte sportkampen 
xvi   Voeg een kopie bij van de trainersdiploma’s van de trainers die voor de begeleiding van de sportkampen 
  instonden (indien verschillend van de regulier trainers) 
xvii   Voeg een officiële ledenlijst toe 
xviii  Voeg een officieel bewijs toe van de betaling van het begeleidingsvoertuig 
xix  Voeg een officieel bewijs toe van de betaling van de scheidsrechterskosten 
xx  Voeg een bewijs toe van deelname aan de competitie  


