AANVRAAGDOSSIER 2015
SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN
conform reglement kwaliteitsvolle sportverenigingen
Erkenningsnummer
……………………..








Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement inzake de kwalitatieve
begeleiding van de leden van de sportverenging. Enkel aanvragen van sportverenigingen
die voldoen aan de voorwaarden van dit subsidiereglement komen in aanmerking voor
subsidies.
Alleen sportverenigingen die een volledig ingevuld en ondertekend dossier met de nodige
bijlagen tijdig indienen, komen in aanmerking voor de subsidies.
De subsidies voor 2015 worden toegekend op basis van de gegevens van 1 juni 2014 tot
31 mei 2015 .
Het dossier moet ingediend worden op de sportdienst tegen uiterlijk 15 oktober 2015.
Een elektronische versie is ter beschikking via de sportdienst.
Indien bewijsstukken reeds ingediend zijn bij de erkenningsaanvraag (vb. ledenlijst) dienen
deze niet meer ingediend te worden.

I. IDENTIFICATIEGEGEVENS
Naam sportvereniging:
……………………………………………………………………….………
Rekeningnummer sportvereniging:
…………………………………………………………...………
Naam en adres van de titularis van de rekening:
……………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………
Contactpersoon voor het aanvraagdossier voor subsidies:
Naam: ……………………………………………………………………………………………....
Functie in de sportvereniging: …………………………………………………………….……..
Adres indien verschillend van correspondentieadres:
………………………………………………………………………………………………………..
E-mailadres: …………………………………………..…………………………………………...
Tel / GSM : …………………………………………………..…………………………………….
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DEEL 1: KWANTITEITSCRITERIA
1/ AANTAL ACTIEVE LEDEN
Actieve leden

Aantal
punten

Per actief jeugdlid wonend in Maldegem ( <
18 jaar in het sportjaar waarop de subsidie
slaat.)
Per actief jeugdlid van buiten Maldegem
Per actieve senior wonend in Maldegem ( >
50 jaar in het sportjaar waarop de subsidie
slaat.)
Per actieve senior van buiten Maldegem
Per actieve volwassene wonend in
Maldegem
Per actieve volwassene van buiten
Maldegem
Algemeen totaal

3 punten

Aantal
punten x
actief lid
3x

1 punt
2 punten

1x
2x

1 punt
1 punt

1x
1x

0,5 punt

0,5 x

Totaal

Gevraagde bewijsstukken:
 een ledenlijst met naam, geboortedatum en adres
 bewijs van verzekering voor de aangesloten leden of een lijst van de federatie
2/ AANTAL TRAININGSUREN
Per uur training per week ( elke groep die
apart begeleid is, mag de uren inbrengen)
Per training voor jeugd
Per training voor volwassenen
Algemeen totaal

Aantal punten
8 punten
4 punten

Aantal
punten x uur
8x
4x

Totaal

OPMERKING : Training = In clubverband trainen op vooraf bepaalde data onder leiding van een
trainer/begeleider ((per training max 4u/dag per groep/individu – max 20u/week)

Gevraagd bewijsstuk:
 oplijsting / overzicht van deze trainingsuren per dag a.d.h.v. gebruikskalender of
bezetting van de sportaccommodaties
Activiteiten: Welk soort activiteiten organiseert uw sportvereniging binnen haar normale
werking? ( duid aan)


sporten in groepsverband



trainingen zonder trainer



trainingen met trainer



competitiewedstrijden met trainer/coach



competitiewedstrijden zonder trainer/coach



recreatieve ontmoetingen



clubkampioenschap
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interclub



tornooien



clubfeest



andere sportieve activiteiten : . .............................................................................................

Geef een overzicht van waar en wanneer de begeleide trainingen op regelmatige basis
plaatsvinden, welke ledencategorie (leeftijd/niveau) er traint en wie de aangestelde trainer
is (voeg bijlage toe indien onvoldoende ruimte)
periode

dag

uur

categorie

trainer

plaats

3/ AANTAL OFFICIËLE WEDSTRIJDEN
Officiële wedstrijden

Aantal wedstrijden

Aantal jeugdwedstrijden

1 tot 5 wedstrijden
6 tot 25 wedstrijden
26 tot 50 wedstrijden
51 tot 100 wedstrijden
+ 100 wedstrijden
1 tot 5 wedstrijden

Aantal
punten
5 punten
10 punten
20 punten
50 punten
100 punten
1 punten

6 tot 25 wedstrijden
26 tot 50 wedstrijden
51 tot 100 wedstrijden
+ 100 wedstrijden

2 punten
5 punten
10 punten
20 punten

Aantal wedstrijden voor
volwassenen

Algemeen totaal
Gevraagd bewijsstuk:
 een wedstrijdkalender van het afgelopen seizoen
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Totaal

DEEL 2: KWALITEITSCRITERIA
4/ SPORTTECHNISCH KADER
Trainers

Opleiding

Aantal
punten

* Voor de trainers die jeugd
begeleiden tijdens
training/wedstrijd:

regent/prof bachelor LO,
master/Lic LO

200 punten

Aantal
punten x
trainer
200 x

VTS-Niveau A trainer (of
door de federatie
gelijkgesteld)
VTS-Niveau B trainer (of
door de federatie
gelijkgesteld)
VTS-Niveau instructeur B (of
door de federatie
gelijkgesteld)
VTS-Niveau Initiator
> 5 jaar lesgeverservaring
binnen die specifieke
sportdiscipline
(> 10 jaar spelerservaring
telt ook mee)
VTS-Instapniveau

200 punten

200 x

100 punten

100 x

75 punten

75 x

50 punten

50 x

50 punten

50 x

25 punten

25 x

regent/prof bachelor LO,
master/Lic LO

50 punten

50 x

VTS-Niveau A trainer ( of
gelijkgesteld)
VTS-Niveau B trainer (of
gelijkgesteld)
VTS-Niveau instructeur B (of
door de federatie
gelijkgesteld)
VTS-Niveau Initiator
> 5 jaar lesgeverservaring
binnen die specifieke
sportdiscipline
(> 10 jaar spelerservaring
telt ook mee)
VTS-Instapniveau

50 punten

50 x

25 punten

25 x

18,5 punten

18,5 x

12,5 punten

12,5 x

12,5 punten

12,5 x

6 punten

6x

50 punten

50 x

** Voor de trainers die
+
volwassenen (18 ) begeleiden
tijdens training/wedstrijd:

Voor het aantal gediplomeerde
aktieve scheidsrechters/juryleden
(max 5):
Algemeen totaal

Totaal

* OPMERKING: van 1 tot 10 jeugdleden geldt 1 jeugdtrainer
** OPMERKING: Er wordt een maximum vastgelegd van 5 trainers, en er telt slechts 1 trainer per 10
leden.

Gevraagd bewijsstuk:
 kopie van relevante diploma’s + activiteitsbewijs via de federatie
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Geef een lijst van alle trainers( ook niet–gediplomeerde ) die bij uw sportvereniging
op regelmatige basis de trainingen verzorgden en noteer hun respectieve
sportdiploma’s en aantal jaren ervaring.
Naam Trainers

Ploeg

Sportpedagogisch
diploma
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Ervaring

5/ STRUCTUUR VAN DE VERENIGING

Bestuursfuncties:

Deskundig bestuurskader:

aanwezigheid van
een duidelijk
organigram
bestuursgerichte
bijscholingen volgen
(per persoon)
lidmaatschap
sportraad
aanwezigheid op AV
sportraad (max 2)
lid RVB sportraad

De sportclub is een V.Z.W
Algemeen totaal

Aantal
punten
15 punten

Totaal

30 punten

30 punten
30 punten
45 punten
20 punten

Gevraagde bewijsstukken:
 Bestuursorganigram met per mandaat een functiebeschrijving en een hieraan
gekoppelde persoonsnaam.
 Oplijsting bijscholingen per persoon
6/ COMMUNICATIE
Aantal punten
Eigen actuele website
Clubblad, min 2× jaar
Nieuwsbrief
Onthaalbrochure

75 punten
50 punten
25 punten
25 punten

Algemeen totaal

Gevraagde bewijsstukken:
 Kopieën of exemplaren van deze stukken

6/7

Totaal

7/ SPORTPROMOTIE
Sportpromotie

Aantal
punten

Drempelverlagende sportinitiatieveninitiaties-wervingsacties (per activiteit)
Meewerken/deelnemen aan organisaties
van lokale en boven-lokale initiatieven
zoals activiteiten van de sportraad,
sportdienst, SVS, MBSD,… (per
activiteit)
Aanwezigheid van een G-afdeling
binnen de sportclub of reguliere
gehandicaptenwerking
Aanwezigheid van een
seniorensportafdeling binnen de
sportclub
Organisatie specifiek sportkamp of stage
(min. 3 dagen en 4u/dag (per activiteit)

20 punten

Aantal
punten x
activiteit
20 x

30 punten

30 x

30 punten

30 x

30 punten

30 x

20 punten

20 x

Totaal

Gevraagde bewijsstukken:
 oplijsting
8/ DUURZAME SAMENWERKING
Samenwerkende club

Activiteit

Punten
200 punten

Gevraagde bewijsstukken:
 Bijlage duurzame samenwerking volledig in te vullen + de nodige bewijsstukken
bijvoegen

Datum: …………………………………………

De secretaris
(naam + handtekening)

De voorzitter
(naam + handtekening)
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