AANVRAAGFORMULIER
SUBSIDIE SPORTKWALIFICATIE
JEUGDSPORTBEGELEDING
werkingsjaar 2018-2019
Dit aanvraagformulier bestaat uit vier luiken:

o
o
o
o

Luik 1:
Luik 2:
Luik 3:
Luik 4:

identificatie gegevens
basisvoorwaarden
sportkwalificatie jeugdsportcoördinatoren – 30 % van de subsidie
sportkwalificatie jeugdsportbegeleiders – 70 % van de subsidie

Deze aanvraag heeft betrekking op het werkingsjaar van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.

Deze aanvraag dient vóór 1 september 2019 bezorgd te worden aan de sportdienst,
sportcomplex De Vijfsprong, Sportweg 8, 3560 Lummen.

Belangrijk: nummer alle bijlagen en documentatie en verwijs op dit aanvraagformulier
telkens naar de nummer(s) van de bijlage(n) in kwestie.

LUIK 1: IDENTIFICATIE GEGEVENS

Gegevens
Naam sportvereniging:

………………………………………………………………………

Ondernemingsnummer

▄

▄

(indien van toepassing)
Naam contactpersoon:

………………………………………………………………………

Rijksregisternummer
Adres contactpersoon:

▄

▄

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Telefoon contactpersoon:………………………………………………………………………
Gsm contactpersoon:

………………………………………………………………………

E-mail contactpersoon:

………………………………………………………………………

Volmacht
De ondergetekenden, voorzitter en secretaris/schatbewaarder1 van de vereniging geven hierbij
volmacht aan de gemeentelijke ontvanger van Lummen om de toelage, voorzien in de begroting
van 2019, uit te betalen aan:
De voorzitter – secretaris – schatbewaarder – vereniging1
………………………………………………………………………

Benaming:

Rekeningnummer (IBAN):
De voorzitter

1

▄

▄

▄

De secretaris of schatbewaarder

Naam:

……………………………… Naam:

……………………………………

Adres:

……………………………… Adres:

……………………………………

Gemeente:

……………………………… Gemeente:

……………………………………

Handtekening:

.……………………………… Handtekening: ……………………………………

Schrappen wat niet past

Toelage: € …………………………
(in te vullen door de sportdienst)

LUIK 2: BASISVOORWAARDEN

1) Ontplooit uw sportvereniging haar activiteiten voornamelijk op grondgebied van Lummen?
ja
neen
2) Hoeveel jeugdleden telt uw sportvereniging (≤ 18 jaar)?
aantal leden: …………………………………
BIJLAGE 1: ledenlijst van de sportvereniging, afgeleverd door de
verzekeringsmaatschappij of sportfederatie, met vermelding van geboortedata.
3) Is uw vereniging aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie?
ja
neen
Zo ja, naam van de sportfederatie: ………………………………………………………....
BIJLAGE 2: bewijs van aansluiting bij een erkende Vlaamse sportfederatie.
4) Ontwikkelt uw sportvereniging activiteiten waarbij de fysieke inspanningen van uw leden
centraal staan?
ja
neen

Aandachtspunten bij het invullen van luik 3 en 4

o U wordt verondersteld het dossier zo volledig mogelijk in te vullen en, indien
gevraagd, te staven met de nodige documenten. Gelieve voor deze
bewijsdocumenten (flyers, nieuwsbrieven, affiches, verslagen, deelnemerslijsten,
etc.) de nummering van de bijlages aan te houden.

o Onderdelen waarvan het bewijsmateriaal ontbreekt, worden verondersteld als nietbestaande. U mag, waar aangegeven, steeds naar de website van de club
verwijzen. Een afprint ter ondersteuning is echter gewenst.
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LUIK 3: SPORTGEKWALIFICEERDE JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN

Gegevens jeugdcoördinator
Naam jeugdcoördinator: ………………………………………………………………………
Adres contactpersoon:

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Telefoon contactpersoon:………………………………………………………………………
Gsm contactpersoon:

………………………………………………………………………

E-mail contactpersoon:

………………………………………………………………………

1) Omschrijf de taak van deze persoon binnen uw sportvereniging:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2) Op welke manier worden de contactgegevens van de jeugdcoördinator bekendgemaakt aan
de jeugdleden en ouders?
website
informatiebrochure
andere: ………………………………………
BIJLAGE 3: bewijs van communicatie jeugdsportcoördinator
3) Beschikt uw sportvereniging over een jaarplan?
ja
neen
BIJLAGE 4: kopie jaarplan
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3) Bestaat er een cluboverschrijdende samenwerking?
ja
neen
BIJLAGE 5: kopie samenwerkingsovereenkomst of ander bewijs van samenwerking
5) Over welk sporttechnisch diploma beschikt de jeugdsportcoördinator?
initiator, student bachelor/master LO geslaagd voor 2de jaar
trainer b, bachelor/regent LO
trainer a, master/licentiaat LO
BIJLAGE 6: kopie sporttechnisch diploma jeugdsportcoördinator

LUIK 4: SPORTGEKWALIFICEERDE JEUGDSPORTBEGELEIDERS

Vul in onderstaande tabel alle gegevens in van de gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders die
actief waren binnen uw sportvereniging tijdens het seizoen 2018 – 2019.

Naam

Voornaam

Diploma

Ploeg

Trainingsuren/week*
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* specifieke voorwaarden
 Per training wordt maximum 1,5 uur betoelaagd
 Per training moeten minimum 8 jeugdleden deelnemen, indien minder wordt het
puntenaantal verminderd met 50 %.
BIJLAGE 7: kopie(s) van sporttechnische diploma(s)

Verklaring
Wij verklaren dit aanvraagformulier volledig naar waarheid te hebben ingevuld en zijn bereid
om indien nodig bijkomende informatie ter beschikking te stellen.
Datum: …… / …… / …………..
voorzitter

secretaris

naam: …………………………………

naam: ……………………………………..

handtekening

handtekening
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