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AANVRAAGFORMULIER TOELAGE AAN DE STAD BRUSSEL 

WERKINGSTOELAGE OF INVESTERINGSTOELAGE 

 

1. GEGEVENS 
 

 

→ a. U bent een rechtspersoon : 

 Indien NEE, ga naar b. 
  

Naam van de vereniging en juridische vorm : …………………………………………………………………………….…………………………. 

 

Adres van het zetel : ………………………………………………………………………………………………………………………….……………...... 

 

Officieel vertegenwoordigd door (naam, voornaam, functie) : ………………………………………………………………………………. 

 

 Tel. : ……….………………………………………..            Mail  : ……………………………………………………………………….. 

 

Contactpersoon voor bijkomende informatie (administratief beheer) : ………………………………………………………………… 

 

 Tel. : ……………………………..…………………              Mail  : ……………………………………………………………………… 

 

Rekeningnummer club : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

b. U bent een particulier (of een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid) : 

 

Naam, voornaam, functie : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

Naam van de vereniging : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer club : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tel. : ……………………………………..…………               Mail : ……………………………………….……………………………                         

 

2. GEGEVENS VAN DE CLUB 

 

• Benaming van de club : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Beoefende discipline : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Plaats waar de activiteiten doorgaan (Sportcentrum – zaal – terrein) : ……………………………………………………….. 

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

• Uren training / week : ……………………………………………..     Uren wedstrijd/week : ……………………. 

• Aangesloten bij de Bond : JA – NEE. Naam : ………………………………………………………………………………………………… 

• Divisie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Totaal aantal ploegen : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Aantal jeugdploeg(en) : ………………….          Aantal vrouwenploeg(en) : ……………………….. 

• Totaal aantal leden : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

• Aantal leden < 18 jaar : ………….      Aantal  leden > 60 jaar : …………………. 

• Aantal vrouwelijke leden : …………. Aantal leden gedomicilieerd in Brussel (1000, 1020, 1120, 1130): ..... 

• Totaal aantal trainers : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Aantal gediplomeerde trainers : ………………………………………………………………………………………………………………… 

• Is er een medische omkadering met gevormd personeel voorzien : JA – NEE. 

• Hebben uw leden een preventief sportmedisch onderzoek ondergaan :  JA – NEE. 
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• Zijn er activiteiten voorzien ter bevordering van de sporten voor personen met een handicap : JA – NEE. 

• Zijn er activiteiten voorzien ter bevordering van de sport voor senioren : JA – NEE.    

• Zijn er activiteiten voorzien ter bevordering van de sport voor dames : JA – NEE. 

• Lidgeld : ………………………………………………… (een fiche met her overzicht van de gevraagde lidgelden door de club toe te voegen ) 

 

3. OMSCHRIJVING 

 

• Aangevraagde toelage : o werkingstoelage o investeringstoelage (alleen voor aankoop van sportmateriaal of 

uitrusting, welke in het bezit van de club moet blijven) 

 

• Omschrijving (presentatie van de club, doelgroep, andere ondernomen activiteiten, etc.) : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aangevraagd bedrag : …………………………………………………………………….. 

• Het gevraagde of toegekende bedrag van toelage door andere overheden : …………………………………………….. 

(overzicht toevoegen) 

 

4. BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN 

 
Ingeval de door de Stad toegekende toelage meer dan 24.000, 00 EUR bedraagt, moeten de hieronder vermelde documenten bij de 

Stad Brussel worden ingediend : jaarrekening en balans van de vzw, met de betrekking tot het jaar voorafgaand aan dat van de 

toelage alsook de begroting van het lopende jaar, en het verslag van de Algemene Vergadering die deze jaarrekeningen bekrachtigden 

en de bestuurders ontlast, dit krachtens de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning van toelagen alsook 

op gebruik ervan. 

Deze wet eist eveneens dat vzw’s welke genieten van openbare toelagen een verslag inzake beheer en financiële toestand 

overmaken. Het verslag inzake beheer herneemt, onder de vorm van tekst, een verslag van de activiteiten en het beheer van de vzw. 

Het financiële verslag herneemt, nog steeds onder de vorm van tekst, de financiële toestand van de vzw en zijn evolutie. Elke eventuele 

toegekende toelage aan een andere vzw, welke indirect voortvloeit uit de toelage toegekend door de Stad moet vermeld worden in dit 

financiële verslag. Het betreft twee te onderscheiden documenten.   

 

□ kopij recto-verso van de identiteitskaart van de persoon die het formulier invult ; 

□ ingeval van een werkingstoelage – budget bij te voegen volgens hierna geleverd voorbeeld ; 

□ ingeval van een investeringstoelage – schatting van de werkingskosten of aankopen (bestek toevoegen) ; 

□ ingeval andere toelagen aangevraagd worden,  lijst toevoegen van de instellingen, alsook een schatting 

van de toelagen die door hen zouden toegekend kunnen worden ; 

□ lijst van de leden ; 

□ lijst van trainers, monitoren en pedagogisch personeel ; 

□ lijst van de medische staf die de activiteiten omkadert. 
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5. HANDTEKENING 

 

Dit document volledig ingevuld en ondertekend overmaken : 

- hetzij per mail aan infosport@brucity.be 

- hetzij per post : Sportdienst – Rogier Van der Weydenstraat 3, 1000 Brussel. 

 

Datum van het aanvraag : ……………………………………..         Handtekening :  

 

 

 

Opmerking : Elke aanvraag voorgelegd aan de Schepen van Sport zal, rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden,  

onderzocht worden. 

 

6. VOORBEELD VAN EEN BUDGET VOOR EN EVENEMENT 

 

Uitgaven  

1. Personeelskosten € 

2. Huur € 

3. Onderhoud gebouwen € 

4. Transportkosten € 

5. Communicatiekosten (telefoon, post, etc)  € 

6. Bureau - benodigdheden € 

7. Kopies € 

8. Documentatie € 

9. Informaticakosten € 

10. Andere uitgaven € 

Totaal van de uitgaven € 

  

Ontvangsten  

1. Eigen fondsen € 

2. Lidgelden € 

3. Andere financiële bronnen * € 

Totaal van de ontvangsten € 

(*) Detaillering van toelage – toekennende overheden alsook van andere partners 


