AANVRAAGFORMULIER ERKENNING SPORTVERENIGING

{Erkenningaanvraag sportvereniging}

- Deze aanvraag geeft uitvoering aan het erkenningreglement voor gemeentelijke sportverenigingen.
- Alleen sportverenigingen die een volledig ingevuld en ondertekend dossier indienen, komen voor
erkenning in aanmerking.
- Het dossier moet ingediend worden op de sportdienst.
- Een elektronische versie is ter beschikking via de sportdienst.
Alle gegevens dienen volledig ingevuld of geschrapt te worden.
1. Naam sportvereniging: .........................……….……...............................................................................
2. Adresgegevens sportvereniging:
Correspondentieadres (secretariaat-zetel): …………………………………………………………….
Contactpersoon: …………………………………………………………………………………….….
Telefoonnummer / GSM: ..........................…………..............................................................................................
E-mail: …………………………………………………………………………………………………..
Website: ………………………………………………………………………………………………..
3. Beoefende sporttakken: ...................................................................…………..........................................
4. Oprichtingsdatum van de sportvereniging: …………………………………………………..
5. Organiseert de sportvereniging minimum de helft van de sportieve activiteiten in Gingelom?
Ja / neen * schrappen wat niet past.
Indien neen, geef toelichting waarom: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………..………………
6. Is de sportvereniging een Nederlandstalig sportinitiatief? Ja / neen *
7. Is de club aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederaties? Ja / neen. *
Zo ja, geef de naam van deze sportfederatie: ………………………………………………………..
8. Het statuut van de club is een (schrap wat niet past)
a. Vereniging zonder winstoogmerk (VZW )
b. Feitelijke vereniging
9. Beschikt uw vereniging over:
a. Statuten
Ja / neen *
b. Huishoudelijk reglement
Ja / neen *
10. Beschikt de vereniging over een post- of bankrekeningnummer? Ja / neen *
Rekeningnummer: BE . . . . . . . . . . . . . .
Naam rekeninghouder: .............................................................................………….............................
Bij voorkeur op een rekening die op naam staat van de sportvereniging.
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Functie
1. voorzitter

11. BESTUURSLEDEN + AFGEVAARDIGDEN SPORTRAAD
Naam + voornaam
Adres
Tel.

E-mail

2. secretaris
3. schatbewaarder
Afgevaardigde sportraad
Plaatsvervanger sportraad

12. Aantal leden aangesloten bij de sportvereniging;
Totaal aantal leden: ………………………………., waarvan ………………….. sportende leden.
Aantal leden die in de gemeente wonen: …………………………………………..
aantal leden die niet in de gemeente wonen: ………………………………………
Datum telling: ……………………………
13. Zijn er voor de vereniging, de bestuurders, de leden en de lesgevers de volgende
verzekeringen afgesloten?
a) verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid:
b) verzekering lichamelijke ongevallen:

ja / neen *
ja / neen *

14. Overzicht sportactiviteiten tijdens het voorbije sportjaar en van het jaar van de aanvraag:
Activiteitenverslag voorbije jaar en geplande activiteitenkalender van aanvraagjaar als bijlage
toevoegen met data en de plaatsen van de activiteiten.
Datum:
de secretaris
(naam + handtekening)

de voorzitter
(naam + handtekening)

Gegevens van de contactpersoon die deze aanvraag heeft opgesteld:
Naam: ………………………………………………………………..…………..……………..….............
Functie in de sportvereniging: ……………………………………….……..…..…........................................
Adres indien verschillend van correspondentieadres: ……………….………..……………......................
……………………………………………………………………………..……………...............................
E-mail-adres: …………………………………………………………………...…….…...............................
Tel./gsm: ……………………………………………………………….….......…..………………………
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