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AANVRAAGFORMULIER TOELAGE AAN DE STAD BRUSSEL 
WERKINGSTOELAGE SEIZOEN 2021-2022 

Formulier over te maken voor 15 NOVEMBER 2021. Aanvragen na deze datum worden niet behandeld.  
1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER 

 
 

→ a. U bent een rechtspersoon : 
 Indien NEE, ga naar b. 

  

Naam van de vereniging en juridische vorm : …………………………………………………………………………….…………………………. 
Vermeld de gegevens zoals die gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad. 
Adres van de maatschappelijke zetel :  
 
Straat, nr …………………………………………………………………………PC, Stad……………………………………………….……………...... 
 
Ondernemingsnr. : …………………………………………………………………….. 
 
Officieel vertegenwoordigd door  
 

Naam: ……………………………………………………………. Voornaam: …………………………………………………………… 
 
Functie: ………………………………………………………………………………. 

 
 Tel. : ……….………………………………………..  Mail  : ……………………………………………………………………….. 
 
Contactpersoon voor bijkomende informatie (administratief beheer) : ………………………………………………………………… 
 

Naam: ……………………………………………………………. Voornaam: …………………………………………………………… 
 
Functie: ………………………………………………………………………………. 

 
 Tel. : ……….………………………………………..  Mail  : ……………………………………………………………………….. 
 
Rekeningnummer club : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

b. U bent een particulier (of een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid) : 
 
Naam van de vereniging : …………………………………………………………………………….…………………………. 
 
Vertegenwoordigd door  
 

Naam: ……………………………………………………………. Voornaam: …………………………………………………………… 
 
Straat, nr …………………………………………………………………………PC, Stad………………………………………….……………...... 
 
Functie: ………………………………………………………………………………. 

 
 Tel. : ……….………………………………………..  Mail  : ……………………………………………………………………….. 
 
Rekeningnummer club : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
□ Bijvoegen: kopij recto-verso van de identiteitskaart van de persoon die het formulier invult  
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2. GEGEVENS VAN DE CLUB 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
□ Indien de activiteiten plaatsvinden in verschillende gemeenten gelieve te detailleren 

 
• Aangesloten bij een Federatie : JA – NEE.  

Naam : ………………………………………………………………………………………………… 
 

• Niveau : …recreatief     competitief     beide  
 

• Indien het een ploegsport betreft: Niveau: ………………………………………………………………………. 
 

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

• Aantal leden < 18 jaar : ………….      Aantal  leden > 60 jaar : …………………. 
• Aantal vrouwelijke leden : …………. Aantal leden gedomicilieerd in Brussel (1000, 1020, 1120, 1130): ..... 

 
□ Bijvoegen lijst van de leden zoals ingediend bij de Federatie (indien niet aangesloten bij een Federatie, lijst met Naam, Voornaam, 

Geboortedatum, geslacht, adres met vermelding postcode) 
 
Indien het een ploegsport betreft: 
• Totaal aantal ploegen : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

• Totaal aantal trainers : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• Aantal gediplomeerde trainers : ………………………………………………………………………………………………………………… 
□ Bijvoegen lijst van trainers, monitoren en pedagogisch personeel. Voor gediplomeerde trainers, bewijs toevoegen. 

 
• Hebben uw leden een preventief sportmedisch onderzoek ondergaan :  JA – NEE. 
• Is er een medische omkadering met gevormd personeel voorzien : JA – NEE. 
□ Bijvoegen lijst van de medische staf die de activiteiten omkadert 

 
• 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. 

 
• Jaarlijks lidgeld : ………………………………………………… 
□ Bijvoegen een fiche met het overzicht van de gevraagde lidgelden door de club 
 
• Aangevraagd bedrag : …………………………………………………………………….. 
• Het gevraagde of toegekende bedrag van toelage door andere overheden : …………………………………………….. 
□ Bijvoegen overzicht van de instellingen, alsook een schatting van de toelagen die door hen zouden toegekend kunnen worden 

 
• Werkingsbudget van de club : …………………………………………………………………….. 
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3. OMSCHRIJVING 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

□ budget bij te voegen (zie bijgevoegd voorbeeld) ; 
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4. HANDTEKENING 
 
□ Ik bevestig ( in naam van de vzw ) dat ik dit formulier correct en naar waarheid heb ingevuld. 
 
□ Ik verklaar als vzw geen schulden te hebben alsook niet in vereffening te zijn! 
 
□ Ik verbind me ertoe de Sportdienst op de hoogte te brengen van elke wijziging die betrekking heeft op de vzw. 
 
Dit document volledig ingevuld en ondertekend overmaken, met de nodige bijlagen : 

- hetzij per mail aan infosport@brucity.be 
- hetzij per post : Sportdienst – Rogier Van der Weydenstraat 3, 1000 Brussel. 

 
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.   

 
□ Indien particulier: kopij recto-verso van de identiteitskaart van de persoon die het formulier invult ; 
□ ingeval van een werkingstoelage – budget bij te voegen (zie bijgevoegd voorbeeld) ; 
□ ingeval toelagen aangevraagd worden bij andere instanties,  lijst toevoegen van deze 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; 
□ fiche met het overzicht van de gevraagde lidgelden door de club 

 
 
De poststempel geldt als bewijs.  
Niet ingevulde criteria of ingevulde criteria waarbij de verplichte bewijsstukken ontbreken, worden niet mee 
verrekend. 
 
 
Datum van het aanvraag : …………………………………….. 
 
Handtekening :  
 
 
 
Opmerking : Elke aanvraag voorgelegd aan de Schepen van Sport zal, rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden,  
onderzocht worden. 
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BIJVOEGSEL - VOORBEELD VAN EEN BUDGET  
 

Uitgaven  
1. Personeelskosten € 
2. Huur € 
3. Onderhoud gebouwen € 
4. Transportkosten € 
5. Communicatiekosten (telefoon, post, etc)  € 
6. Bureaubenodigdheden € 
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 (vb sponsoring) 


