STADSBESTUUR
8370 BLANKENBERGE

ERKENNING
NAAM VERENIGING :
Indien VZW: de correcte benaming zoals het in het
Staatsblad is verschenen

..........................................................
..........................................................
A.Van Ackersquare 1
8370 Blankenberge
Tel 050/636 750
sport@blankenberge.be

ERKENNING

BETREFT: GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN
SPORTVERENIGINGEN
VOORAFGAANDELIJKE OPMERKINGEN :
Doel: Enkel erkende sportverenigingen kunnen een aanvraag tot subsidiëring indienen .
1. De uiterste datum voor het indienen is vastgesteld op 8 oktober 2017.
Een elektronische versie kan opgevraagd worden via de sportdienst. De versie is ook
beschikbaar op de website http://sport.blankenberge.be
Sport – sportraad - documenten
Er wordt geen herinneringsbrief gestuurd.
Indiening van het ondergetekende dossier gebeurt op de stedelijke sportdienst, Noordzeebad,
A. Van Ackersquare 1 te 8370 Blankenberge. Tel: 050/636 750.
2. De voorwaarden om als vereniging erkend te worden staan in het erkenningsreglement
goedgekeurd in de gemeenteraad van 01.07.08. (bijlage)
3. Gelieve alle vragen te beantwoorden.
4. Gelieve de gevraagde bewijsstukken in bijlage af te geven.
De verenigingen die niet of op onvoldoende wijze de gevraagde bewijsstukken voorleggen
worden niet erkend.
Indien kopiewerk te groots is, lever dan de originelen in. Die originelen kunnen weer
opgevraagd worden in de maand januari.
5. Wil bij het invullen van het formulier het reglement als handleiding gebruiken.
U kunt ook steeds raad vragen aan Patrick Dobbelaere, zie gegevens linker bovenhoek.
De ondergetekende, voorzitter of secretaris of penningmeester
van.......................................…………………………………………..(naam vereniging)
verklaart dat de gegevens opgenomen in deze aanvraag voor toelage juist zijn.
Blankenberge,
Naam en handtekening.
De Voorzitter, OF

De Secretaris, OF
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(datum)
De Penningmeester,

1. Rechtspersoonlijkheid:
Vereniging Zonder Winstoogmerk ( V.Z.W. ) - schrappen wat niet past
Ondernemingsnummer:…………………………………
OF
Feitelijke vereniging – schrappen wat niet past
2. Is uw vereniging reeds erkend en/of gesubsidieerd via andere erkennings- en/of
subsidiereglementen ?
Ja – schrappen wat niet past – Indien ja, via welke raad ?
OF
Nee – schrappen wat niet past
3. Is uw sportvereniging een open vereniging ?
Kan iedereen lid worden van de sportvereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en
normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt ?
Ja – schrappen wat niet past
OF
Nee – schrappen wat niet past
4. Een kopie van de statuten of het huishoudelijk reglement van de sportvereniging als
bijlage bezorgen.
Niet meer indienen indien vroeger reeds werd bezorgd en er geen wijzigingen gebeurd zijn.
5. Rekeningnummer (IBAN), op naam van de sportvereniging, van de financiële instelling
waarop de toelage moet gestort worden indien de vereniging in de voorwaarden verkeert :
Geen persoonlijke rekening !
NAAM REKENINGNUMMER :
REKENINGNUMMER (IBAN):
Bewijs: voorblad of blanco rekeninguittreksel
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6. Is de zetel van de sportvereniging in Blankenberge gevestigd ?
Ja – schrappen wat niet past
Indien Ja, Adres

OF
Nee – schrappen wat niet past
7. De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 verschillende
personen met respectievelijk volgende taakverdeling: Voorzitter, penningmeester en
secretaris.
Naam, voornaam, adres, telefoon/gsm en e-mail van de volgende personen:
Voorzitter: Naam:
Adres:
Tel/gsm:
e-mailadres:
Secretaris: Naam:
Adres:
Tel/gsm:
e-mailadres:
Penningmeester: Naam:
Adres:
Tel/gsm:
e-mailadres:
WEBSITE VAN DE SPORTVERENIGING : www………………………………….
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8. Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de sportvereniging minstens 15
aangesloten actieve leden hebben.
Werkjaar 01.09.2016 – 31.08.2017
Aantal leden : Bijvoegen van bewijsstukken – zie punt 9.2. Verzekeringen.
8.1. Mannelijke :
(Op de lijsten aanstippen a.u.b.)
8.2. Vrouwelijke :

(Op de lijsten aanstippen a.u.b.)

8.3. Totaal :
8.4. Aantal leden tot en met 18 jaar :

(Op de lijsten aanstippen a.u.b.)

8.5. Blankenbergenaars :

(Op de lijsten aanstippen a.u.b.)
( = gedomicilieerd te Blankenberge en tweede verblijvers - bewijs van 2de verblijf)

8.6. Aantal Blankenbergenaars tot en met 18 jaar :

(Op de lijsten aanstippen a.u.b.)

9. Verzekeringen.
9.1. Burgerlijke aansprakelijkheid.
Polisnummer(s):
Bijvoegen van bewijsstukken.
9.2. Lichamelijke ongevallen.
Polisnummer(s):
Bijvoegen van bewijsstukken:
- Ofwel 1 : Lijst van de verzekeringsmakelaar
- Ofwel 2 : Officiële lijst van de Bond, Liga of Federatie
Opgelet: Zowel bij 1 als bij 2 bestaat de lijst uit een overzicht van het aantal verzekerde
actieve leden betreffende het voorbije werkjaar (2016-2017) met vermelding van naam, adres
en geboortedatum van elk verzekerd lid.
10. Plaatsen waar de activiteiten doorgaan : Eventueel op blad als bijlage.
Uw club moet een actieve werking hebben op regelmatige basis op het grondgebied van
Blankenberge.
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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11. Activiteitenoverzicht.
Welke sporttakken biedt uw sportvereniging aan ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................

Tornooien – Competities – Evenementen
( Kalenders en/of folders kunnen die bijlage vervangen )
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12. Gebruikt de sportvereniging het Nederlands bij haar werking en organisatie ?
Ja – schrappen wat niet past
Alle gegevens en documenten van de sportvereniging dienen in het Nederlands aanwezig te
zijn op de zetel.
OF
Nee – schrappen wat niet past

13. Bij welke sportfederatie(s) is uw vereniging aangesloten ?
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