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Subsidieaanvraag voor sportverenigingen
in Wortegem-Petegem

Identificatiegegevens
Naam sportvereniging:
..........................................................................................................................................................
Contactpersoon aanvraagdossier subsidies:
Naam contactpersoon
Adres contactpersoon

Tel/GSM
E-mailadres
Functie in de sportvereniging
Rekeningnummer sportvereniging:
..........................................................................................................................................................
Naam en adres van de titularis van de rekening
Naam contactpersoon
Adres contactpersoon

Datum van aanvraag:
..........................................................................................................................................................
Deze aanvraag spreekt op het voorbije werkjaar dat gelopen heeft van 30 september 2018 tot en
met 30 september 2019.
De aanvraag en bijhorende stukken worden ten laatste op 15 oktober 2019 ingediend bij de
sportdienst op het gemeentehuis

Gemeentelijke sportdienst
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem

Contactpersoon: Pieter Nachtegaele
E-mail: sportdienst@wortegem-petegem.be
Tel.: 056/68.81.14
Fax: 056/68.04.97
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In de grijze vakjes hoef je niks te noteren. Deze vakjes zijn voorbestemd voor de sportdienst.

Deel 1: Kwantitieve kenmerken i.f.v. de basissubsidie
1. Leden:
* Totaal aantal leden:

…………………

* Aantal leden woonachtig in Wortegem-Petegem:

…………………

* Aantal leden jonger dan 18 jaar:

…………………

* Aantal leden ouder dan 55 jaar:

…………………

Gelieve in bijlage toe te voegen:


een officiële ledenlijst met per lid de vermelding van naam, adres en geboortedatum

2. Ploegen:
* Aantal ploegen die in competitieverband aantreden:

…………………

Deel 2: Kwalitatieve kenmerken i.f.v. de werkingssubsidie
1. De structuur van de sportvereniging
* Beschikt de sportvereniging over een beleidsplan?

JA/NEE

- is het beleidsplan gespreid over 1 werkjaar

JA/NEE

- is het beleidsplan gespreid over meerdere werkjaren

JA/NEE

* Heeft de sportvereniging de Panathlonverklaring ondertekent?

JA/NEE

* Beschikt de vereniging over een jaarverslag?

JA/NEE
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* Beschikt de sportvereniging over een organogram met functiebeschrijvingen?

JA/NEE

Gelieve in bijlage toe te voegen:


het organogram van de sportvereniging



de taak- en functieomschrijvingen van de verschillende functies (voorzitter, secretaris,
penningmeester, communicatieverantwoordelijke,…)

* De sportvereniging bestaat uit een VZW-structuur

JA/NEE

* De sportvereniging volgt relevante bijscholingen rond bestuursfuncties

JA/NEE

Noteer in onderstaande tabel de opleidingen die werden gevolgd in het afgelopen werkjaar
Bestuurder

Opleiding

Aantal uren

Organisatie opleiding

Gelieve in bijlage toe te voegen:


per gevolgde bijscholing een bewijs van betaling en afschrift van getuigschrift, diploma of attest van
deelname toegevoegen

2. De communicatie van de sportvereniging
* Beschikt de sportvereniging over een eigen website?
Website van de sportvereniging:

Gemeentelijke sportdienst
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem

JA/NEE

……………………………………………………………………………………………
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* Beschikt de sportvereniging over een periodiek clubblad?

JA/NEE

Aantal uitgaven in het voorbije werkingsjaar:

………………………

Gelieve in bijlage toe te voegen:


een exemplaar van het (de) clubblad(en) dat is (zijn) verschenen

* Beschikt de sportvereniging over een onthaalbrochure voor nieuwe leden?

JA/NEE

Gelieve in bijlage toe te voegen:


de onthaalbrochure voor nieuwe leden

3. De kwaliteitsvolle begeleiding van een sportvereniging
* Werkt de sportvereniging met gediplomeerde trainers of studenten LO?

JA/NEE

* Voorziet de sportvereniging in trainingsmodaliteiten voor haar leden onder
leiding van een gediplomeerd trainer of studenten LO?

JA/NEE

Vul in onderstaande tabel alle gediplomeerde begeleiders in die bij de sportvereniging in het voorbije
werkingsjaar op regelmatige basis trainingen verzorgden.
Begeleider
Opleiding/Diploma
Begeleider groep
Aantal uren/jaar

Gemeentelijke sportdienst
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem

Contactpersoon: Pieter Nachtegaele
E-mail: sportdienst@wortegem-petegem.be
Tel.: 056/68.81.14
Fax: 056/68.04.97

5-

Gelieve in bijlage toe te voegen:


een kopie van de diploma’s van de begeleiders die een sportkaderopleiding volgden

* De sportvereniging volgt relevante opleidingen/bijscholingen?

JA/NEE

In de onderstaande tabel worden per begeleider de gevolgde opleidingen/bijscholingen van het
afgelopen werkingsjaar genoteerd
Begeleider

Onderwerp

Niveau

Organisator

opleiding/bijscholing

opleiding/bijscholing

opleiding/bijscholing

Gelieve in bijlage toe te voegen:


per gevolgde bijscholing een bewijs van betaling en afschrift van getuigschrift, diploma of attest van
deelname toegevoegen
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* De sportvereniging organiseert relevante opleidingen / bijscholingen
voor de begeleiders ?

JA/NEE

In onderstaande tabel worden de georganiseerde opleidingen/bijscholingen genoteerd.
Naam opleiding/bijscholing

Naam opleiding/bijscholing

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Aantal deelnemers
eigen sportvereniging
Niveau
Indien in samenwerking
met een hogere
instantie (naam+adres)

* De sportvereniging beschikt over een hoofdtrainer of een hoofdjeugdtrainer?

JA/NEE

Heeft de sportvereniging een gekwalificeerd hoofdtrainer

JA/NEE

Indien JA:

Naam:…………………………………………………………………..

Heeft de sportvereniging een gekwalificeerd hoofdjeugdtrainer
Indien JA:

JA/NEE

Naam:…………………………………………………………………..

4. De promotie en samenwerking van de sportvereniging
* De sportvereniging bevordert de instap van specifieke doelgroepen

JA/NEE

Gelieve in bijlage toe te voegen:


een bewijs van de bevordering tot instap van specifieke doelgroepen
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* De sportvereniging heeft een specifieke werking gericht op mindervalide personen

JA/NEE

In onderstaande tabel worden de activiteiten van het afgelopen werkjaar genoteerd, die gericht zijn op
mindervalide personen.
Datum

Activiteit

Gelieve in bijlage toe te voegen:


Een affiche, programmaboekje van desbetreffende activiteiten

* De sportvereniging organiseert tornooien, wedstrijden,
kampioenschappen buiten de reguliere werking

JA/NEE

In onderstaande tabel worden de tornooien, wedstrijden en kampioenschappen genoteerd die buiten de
reguliere werking plaatsvonden
Organisatie
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Gelieve in bijlage toe te voegen:


Een affiche, programmaboekje van desbetreffende activiteiten

* De sportvereniging neemt deel of werkt mee aan de organisatie van lokale

JA/NEE

en/of bovenlokale initiatieven

In onderstaande tabel worden de activiteiten genoteerd, waar de sportvereniging haar medewerking aan
verleende.
Datum

Omschrijving activiteit

* De sportvereniging organiseert clubpromotionele initiatieven

JA/NEE

In onderstaande tabel worden de activiteiten genoteerd ter bevordering van de clubpromotie
Datum

Gemeentelijke sportdienst
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem

Activiteit
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* Is de sportvereniging aangesloten bij de sportraad

JA/NEE

In onderstaande tabel, de aanwezigheden aankruisen op de algemene vergadering van de sportraad
Algemene vergadering sportraad (datum)

Aanwezigheid

* Was de sportvereniging aanwezig op een info-avond, georganiseerd door de sportraad?

Info-avond sportraad (datum)

JA/NEE

Aanwezigheid

Datum:

de secretaris
(naam+handtekening)

Gemeentelijke sportdienst
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem

de voorzitter
(naam+handtekening)
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