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Aanvraagformulier: werkingssubsidie 

 
 

BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de dienst ten laatste op 31 
maart! 
 

 

OPMERKING: Gelieve alle velden in te vullen en de nodige bijlagen bij te voegen. 
De berekening van de subsidies gebeurt op basis van de gegevens van het voorgaande jaar. 
Gelieve hiermee rekening te houden. 

 
Naam vereniging: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

A. BASISSUBSIDIES: 
 
Aantal leden op 31/12/2018:______________________________________ 
              

Omschrijving Aantal 

Personen met een handicap (min. 66% invaliditeit)  

Jeugdleden ( 18 jaar)1  

Senioren ( 55 jaar)1  

Anderen  

TOTAAL:  

 
 

B. KWALITEITSSUBSIDIES: 
 

1.  SPORTTECHNISCH KADER: trainers2 
 
Aantal lesgevers op 31/12/2018:___________________________________ 
 

Omschrijving  

Aantal niet-gekwalificeerde trainers  

VTS-aspirant initiator in de betrokken sporttak  

VTS-basismodule ‘ algemeen gedeelte’ initiator  

Studenten geslaagd voor 1e jaar bachelor LO  

VTS-initiator in betrokken sporttak  

                                                 
1 Leeftijd die het lid bereikt heeft op 31.12.2018 
2 Enkel trainers opgeven waarvoor de leden niet extra moeten betalen bovenop het lidgeld  GEEN PRIVE-
TRAINERS!!! 
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VTS- basismodule ‘Algemeen gedeelte’ instructeur of 

trainer B 

 

Studenten geslaagd voor 2e jaar bachelor LO  

VTS-instructeur/Trainer B in betrokken sporttak  

Bachelor LO   

VTS-Trainer A in de betrokken sporttak  

Licentiaat/Master LO  

 
 

 kadervorming 
 

Aantal gevormde kadervormingen en bijscholingen: 
 
 

Omschrijving Aantal 
opleidingen 

Omschrijving opleiding(en) 

Aantal meerdaagse opleidingen 

gevolgd door trainers. (in betrokken 

sporttak) 

 

 

 

 

 

 

Aantal ééndaagse bijscholingen gevolgd 

door trainers. (in betrokken sporttak) 

 

 

 

 

 

 

Aantal ééndaagse bijscholingen van 

minder dan 3u gevolgd door trainers.    

(in de betrokken sporttak) 

 

 

 

 

 

 

Aantal bijscholingen gevolgd door 

bestuursleden. 
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2. FINANCIEEL BELEID 
gedifferentieerd lidgeld 
 
Dit wil zeggen dat je verschillende tarieven hebt voor bijvoorbeeld: grote gezinnen, senioren, G-sporters,… 
Het doel moet dus sociale correctie zijn. 
Volgende verschillende tarieven tellen dus niet mee: recreanten – competitie, start in helft van een seizoen, 
verminderen bij aantal jaren lid, … 
 

Onze vereniging heeft  O 1 tarief         
   O 2 verschillende tarieven 
   O 3 verschillende tarieven 
   O > 3 verschillende tarieven  
 
3. STRUCTUUR 
verzekering 
 

Onze vereniging heeft: 
* een verzekering voor lichamelijke ongevallen (in clubverband)    O ja      O nee 
* een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid (in clubverband) O ja      O nee 
 
Vlaamse sportfederatie 
 
Onze vereniging is aangesloten bij een Vlaamse erkende sportfederatie? O ja      O nee 

 indien ja, naam en adres van de federatie: …..…………….…………………………….………………………………………………………………………………………………… 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Sportraad 
 
Onze vereniging heeft een afgevaardigde in de algemene vergadering van de sportraad? 

 O ja      O nee 

 indien ja, naam van de afgevaardigde en datum van de aanwezigheid op een vergadering:  
 
…..…………….…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
4. COMMUNICATIE 
 

Onze club beschikt over:  
* een website                            O ja      O nee  

 indien ja, hyperlink: …..…………….…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

* een ledenblad (min 3x/jaar) O ja      O nee  

 indien ja, naam ledenblad: ………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

* social media                            O ja      O nee  
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 indien ja, naam ( namen) van social media gebruik + profielnaam:……………………………………………………………………… 

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

 

Opgelet: de communicatiemiddelen moeten wel ACTIEF gebruikt worden en up-to-date zijn. 

Indien de informatie niet recent is, worden de communicatiemiddelen niet meegerekend! 

 

5. ONDERSTEUNING BIJ GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN 

Onze vereniging heeft hulp geboden bij een gemeentelijke activiteit? ( max 5/jaar) 

 O ja      O nee 

 indien ja, naam activiteit + taak: 

Activiteit 1:   …..…………….…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Activiteit 2:   …..…………….…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Activiteit 3:   …..…………….…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Activiteit 4:   …..…………….…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Activiteit 5:   …..…………….…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
BIJLAGEN 
verenigingen die naast de erkenning eveneens werkingstoelagen wensen aan te 
vragen, dienen bijkomend volgende documenten toe te voegen (indien van 
toepassing): 

o Overzichtslijst van trainers, met de minimale vermelding van naam, voornaam, 
geboortedatum, ploeg + uur waarop ze training geven, diploma + een kopie van 
de opgegeven diploma’s. 

o Per leeftijdscategorie/ doelgroep ( jeugd, volwassenen, senioren en mensen 
met een handicap) een aparte ledenlijst met minimale vermelding van naam, 
voornaam, adres en geboortedatum. 
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o Deelnamebewijzen of  andere bewijzen betreffende het volgen van 
meerdaagse opleidingen of ééndaagse bijscholingen + betalingsbewijzen 
hiervan! 

o Bewijs van verschillende tarieven (bv. kopie van ledenwervingsfolder, …). 

o Bewijzen van verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke 
aansprakelijkheid in clubverband. 

o Kopie van ledenblad ( minimum 3) 
 
 
 
Ondergetekenden verklaren: 
* de werkingstoelagen te gebruiken voor de kwalitatieve werking van de vereniging; 
* enkel subsidies aan te vragen via de sportraad en niet via andere Hulshoutse adviesraden; 
* te voldoen aan de voorwaarden vermeld in het subsidiereglement voor toekenning van 
werkingstoelagen aan erkende Hulshoutse sportverenigingen. 
 
 
 
 
Datum & handtekening 
 
voorzitter        secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


