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Aanvraag  beleidssubsidies Deerlijkse sportverenigingen  
(werkjaar 1 juli 2021 tot 30 juni 2022) 

 
 

Gegevens sportclub 
Dossier indienen vóór 15 oktober 2022. Telkens bijlage aanduiden met juiste verwijzing.  
Onvolledige dossier komen niet in aanmerking voor subsidiëring. 
Naam club  

Secretariaat  

Adres  

Telefoon  

Rekeningnummer  
Federatie waarbij 
aangesloten 

 

 
 

Inlichtingsfiche sportvereniging – KWANTITEIT 40% 

4.1.1 Basissubsidie 

Zet een X in het juiste vakje 

 Onze vereniging heeft een reguliere competitie en een jeugdafdeling 

 Onze vereniging heeft een reguliere competitie zonder een jeugdafdeling 

 Onze vereniging neemt deel aan tornooien 

 Onze vereniging is een recreatieve vereniging 
 

4.1.2 Aanvullend op de basissubsidie 

1ste criterium: aantal leden boven de 18 jaar: 10% 
Vul het juiste aantal leden in boven de 18 jaar opgesplitst in mannen en vrouwen en voeg een 
aansluitingslijst van de verzekering of bewijs van de groepsverzekering bij waarbij voorkomt:  

• Naam 
• Geboortedatum 
• Aansluitingsnummer.  

Vermeld tevens het aantal bestuursleden. Bijlage 1a 
 Aantal mannelijke leden boven de 18 jaar 

 Aantal vrouwelijke leden boven de 18 jaar 

 Aantal mannelijke bestuursleden 

 Aantal vrouwelijke bestuursleden 
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2de criterium: aantal jeugdleden onder de 18 jaar: 30% 
Vul het juiste aantal leden in onder de 18 jaar met uitsplitsing 0-12 jaar en 13-18 jaar en voeg een 
aansluitingslijst van de verzekering of bewijs van de groepsverzekering bij waarbij voorkomt: 

• Naam 
• Geboortedatum 
• Aansluitingsnummer 

Bijlage 1b 
 Aantal jongens van 0 tot en met 12 jaar 

 Aantal meisjes van 0 tot en met 12 jaar 

 Aantal jongens van 13 tot en met 18 jaar 

 Aantal meisjes van 13 tot en met 18 jaar 
  

Inlichtingsfiche sportvereniging – KWALITEIT 60% 

4.2.1 Structuur van de vereniging: 5% 

Juridische vorm 

Zet een X in het juiste vakje 

 

VZW 
Ondernemingsnummer + kopij statuten toevoegen 
Dit hoeft slechts 1 maal te gebeuren  
Bijlage 2a 

 
Feitelijke vereniging 
Huishoudelijk reglement toevoegen 
Bijlage 2b 

 

Bestuursfuncties 

Zet een X in het juiste vakje 

 Wij hebben een duidelijk organogram van onze vereniging 

 Wij hebben geen organogram van onze vereniging 
Voeg in bijlage het organogram van de vereniging en omschrijf de functies. 
Dit moet slechts 1 maal ingediend worden tot er een wijziging optreedt. Bijlage 3 
 

Deskundig bestuurskader 
Kopie deelnameattesten bestuursgerichte bijscholingen seizoen 2021-2022 bestuursleden toevoegen in 
bijlage 4 

Gevolgde 
bijscholingen  
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Engagement in de sportraad 

Omcirkel datum in (2021-2022) 

 Aanwezigheid op algemene vergadering sportraad 

  

  
 

4.2.2 Sporttechnisch kader: 25%  

Sporttechnisch kader  

Vul deze lijst in met alle namen van de trainers seizoen 2021-
2022 met hun kwalificatie en/of licentienummer + voeg kopies 
van hun diploma bij in bijlage. Dit hoeft niet elk jaar te gebeuren, 
enkel van de nieuwe trainers kopij toevoegen.  
Bijlage 5 

 

Naam Kwalificatie Licentienummer  
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Deelname sporttechnische vormingen  

Kopie deelname- en/of vormingsattesten seizoen 2021-2022 
toevoegen in bijlage. 
Bijlage 6 

 

Gevolgde 
vormingen 

 
 
 
 
 

 

  

Aantal gediplomeerde scheidsrechters / juryleden  

Vul deze lijst in met alle namen van bij jullie aangesloten 
scheidsrechters of juryleden seizoen 2021-2022 met hun 
kwalificatie en registratienummer + voeg kopies van hun diploma 
bij in bijlage.  
Dit hoeft niet elk jaar te gebeuren, enkel van de nieuwe personen 
kopij toevoegen.  
Bijlage 7 

 

Naam Kwalificatie Registratienummer  

    

    

    

    

    

    

 

4.2.3 Communicatie: 10% 

Zet een X in het juiste vakje 

 Eigen website 
Websiteadres: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Clubblad / nieuwsbrief 
Laatste versie van het clubblad en/of nieuwsbrief toevoegen 
Bijlage 8 

 
Onthaalbrochure 
Toevoegen onthaalbrochure en/of verslag onthaalmoment 
Bijlage 9 

 
Clublogo 
Clublogo aantoonbaar 
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4.2.4 Sportpromotie: 20% 
Drempelverlagende sportinitiatieven, initiaties en wervingsacties (gratis proeflessen) 
Bewijs van organisatie- publicaties- deelnemers initiatie 
Bijlage 10 
Het organiseren van of deelnemen aan competitieve ontmoetingen zoals tornooien met lokale of 
bovenlokale uitstraling zowel regionaal als provinciaal 
Bewijs van organisatie- publicaties- deelnemers bijzondere organisatie  
Bijlage 11 
Organisatie specifiek sportkamp of stage (minimaal 3 dagen en 3u/dag) 
Bewijs organisatie sportkampen- stages (foldertjes toe te voegen) 
Bijlage 12 

 


