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Stad Sint-Niklaas 
Dienst sport 
Grote Markt 45 
9100 Sint-Niklaas 
03 778 37 50  
sport@sint-niklaas.be 
www.sint-niklaas.be  
 

Aanvraagformulier subsidie ‘Startende sportgroepen uit 
doelgroepenwerking’ 

Subsidiëring anders georganiseerde sport / diversiteit en toegankelijkheid binnen de sportsector 
 
 
Doelgroep: Anders georganiseerde sporters (sport en beweging buiten de sportclub) die tot 
stand komen binnen de werking of na contacten met de stedelijke welzijnsdiensten, de jeugd- 
en de sportdienst en hun respectievelijke partners met als uiteindelijke doelstelling de 
oprichting, de erkenning en de werking als kwaliteitsvolle sportvereniging 
 
Bewijzen: vergeet niet alle nodige bijlagen mee in te dienen (voorzie het bewijsstuk van het 
kenmerk dat overeenstemt met de desbetreffende vraag, bijvoorbeeld A1, B5 enz…) 
 
Contactinformatie 
 
 
Naam van de club/initiatief (voluit): … 
 

Verantwoordelijke 1 

Naam en voornaam: … 

Adres: … 

Tel: ...                                                     e-mail: … 

Verantwoordelijke 2 

Naam en voornaam: … 

Adres: … 

Tel: ...                                                     e-mail: … 
 
Rekeningnummer (voor storting subsidie): … 
 
Op naam van (persoon of sportclub): … 
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Criteria  
 
A. Het aanvraagformulier tot subsidiëring van startende sportgroepen uit doelgroepenwerking 

bevat volgende elementen: 
 

1. Een volledige ledenlijst met de sportactieve leden, bestuursleden en 
begeleiders/trainers,  
toe te voegen als bijlage ‘A1’ 

2. Sporttak en sportactiviteiten van de club: 
……………………………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………... 

3. Doelstellingen club: 
o Competitief 
o Recreatief 
o Andere: …………………………………………………………………………………………………………… 

4. Een overzicht van de kosten die nodig zijn voor de opstart van de werking (zie ook B). 
 
B. Geef hieronder alle uitgaven op waarvoor u subsidie wilt aanvragen: 

 
1. Inschrijvingskosten bij sportfederaties, sportverbonden, sportliga’s 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Inschrijvingsbedrag: € ………….. 
 

2. Verzekeringen 
Verzekeringsinstelling: ………………………………………………………………………………………………... 
Verzekeringsbedrag: € ………….. 
 

3. Kledij en materiaal  
Aankoopbedrag: € ………….. 

 
4. Werkingskosten zoals informatiesysteem voor de leden, scheidsrechterskosten, huur van 

de infrastructuur, deelname aan tornooien georganiseerd door de sportfederatie, enz… 
 
Aard van de werkingskost: …………………………………………………………………………………………… 
Bedrag: € ………….. 

 
Aard van de werkingskost: …………………………………………………………………………………………… 
Bedrag: € ………….. 

 
Aard van de werkingskost: …………………………………………………………………………………………… 
Bedrag: € ………….. 

 
Aard van de werkingskost: …………………………………………………………………………………………… 
Bedrag: € ………….. 

 
Aard van de werkingskost: …………………………………………………………………………………………… 
Bedrag: € ………….. 
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5. Vervoerskosten (van en naar de infrastructuur, tornooien, sportpromotionele 

manifestaties,…) 
Bedrag: € ………….. 

 
6. Het volgen van vormingsinitiatieven 

Vormingsactiviteit: ……………………………………………………………………………………………………… 
Inschrijvingsgeld: € ………….. 

 
 
 
 
Datum: ………………………………… 
 
Handtekening verantwoordelijke 1   Handtekening verantwoordelijke 2 
 
…………………………………………………………..  ………………………………………………………….. 
 
 
 
De aanvraag tot subsidie is gebeurd na contact met: 
(stedelijke welzijnsdiensten, de jeugd- en de sportdienst en hun respectievelijke partners) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vragen? Hulp nodig bij het invullen van dit formulier? 
 
Jan Thuy - Sportdienst, Grote Markt 45 9100 Sint-Niklaas  
Jan.thuy@sint-niklaas.be / 03 778 37 54 
 

mailto:Jan.thuy@sint-niklaas.be

