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AANVRAAGFORMULIER VOOR DE INGEBRUIKNAME VAN DE SPORTINSTALLATIES  
SPORT-SEIZOEN 

 

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  : ……………………………………………………………………… 
 
Contactpersoon voor bijkomende informatie (informatie voor publiek, inschrijven) : ………………………………………… 
 
 Tel. : ……………………………..…………………              Mail  : ……………………………………………………………………… 
 
Website van de club : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Publiek :    Mannen    Vrouwen     Gemengd     Kinderen   Senioren      PMR 
 
 Ik waarborg dat deze informaties juist en volledig zijn. 
 
 Ik sta de Stad Brussel toe om de informatie van de contact persoon (info publiek) via zijn publicaties (Prosport 
Speciaal, website van de Stad, enz) te verspreiden. 
 

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

Naam van de vereniging : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam, voornaam, functie : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

Tel. : ……………………………………..…………               Mail : ……………………………………….……………………………       
 
Website : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Publiek :    Mannen    Vrouwen     Gemengd     Kinderen   Senioren      PMR 
 
 Ik waarborg dat deze informaties juist en volledig zijn. 
 
 Ik sta de Stad Brussel toe om de informatie van de contact persoon (info publiek) via zijn publicaties (Prosport 
Speciaal, website van de Stad, enz) te verspreiden. 
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2. GEWENSTE INSTALLATIE : 

Uw keuze aankruisen (de Sportdienst zal de lokalen toewijzen in functie van hun beschikbaarheid) : 

○ Omnisportzaal Papenvest 

○ Omnisportzaal Rad  

○ Omnisportzaal Jean Cappellemans 

○ Sportcomplex Neder-Over-Heembeek 

○ Vander Puttenstadion 

○ Sportcentrum Oorlogkruisen 

○ Sportcentrum Haren 

○ Sportcomplex Laken 

○ Sportcomplex Zuidpaleis  

○ Sportcomplex Korte Groenweg  

○ Sportcomplex Koning Boudewijnstadion 

 
 

3. GEWENSTE ZAAL EN / OF TERREIN: 

Uw keuze aankruisen (de Sportdienst zal de lokalen toewijzen in functie van hun beschikbaarheid) : 

○ omnisportzaal  

○ turnzaal 

○ dojo / gevechtssportzaal 

○ vuistgevechtzaal 
 

○ voetbalterrein 

○ hockeyterrein 

○ rugbyterrein 

○ volleyterrein 

○ boogschuttersterrein 

○ vergaderzaal  

○ VIP ruimte 

○ roller zaal 

○ badmintonterrein 

○ basketterrein 

○ handbalterrein 

○ installaties / atletiekpiste  

○ ander : …………………………. 
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4. GEWENSTE PERIODEN: 
 
 Trainingen 

Voor iedere periode, gelieve te verduidelijken welk type publiek aan de activiteiten deelneemt door het aantal 
vrouwen en mannen te vermelden alsook of de groep bestaat uit: 

- 100% personen ouder dan 65 jaar (= categorie SENIOR), 
- 100% jongeren onder de 18 jaar (= categorie JEUGD), 
- 100% personen met een beperking (= categorie HANDISPORT), 
- Publiek van verschillende leeftijden (= categorie ANDERE). 

 

 
TRAININGEN  

(gewenste dagen en uren) : 

Samenstelling: senior, jeugd, 
handisport, andere 

Aantal vrouwen ( ) / mannen ( ) 

BEOEFENDE 

DISCIPLINE 

Maandag van …………………. 

van ……………….. 

van ……………….. 

tot ……………… 

tot ……………… 

tot ………………  

………..……………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Dinsdag van ……………….. 

van ……………….. 

van ……………….. 

tot ……………… 

tot ………………  

tot ………………  

………..……………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Woensdag van ……………….. 

van ……………….. 

van ……………….. 

tot ……………… 

tot ………………  

tot ………………  

………..……………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Donderdag van ……………….. 

van ……………….. 

van ……………….. 

tot ……………… 

tot ………………  

tot ………………  

………..……………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Vrijdag van ……………….. 

van ……………….. 

van ……………….. 

tot ……………… 

tot ………………  

tot ………………  

………..……………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Zaterdag van ……………….. 

van ……………….. 

van ……………….. 

tot ……………… 

tot ………………  

tot ………………  

………..……………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Zondag van ……………….. 

van ……………….. 

van ……………….. 

tot ……………… 

tot ……………… 
tot ………………  

………..……………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 
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 Matches 
Voor iedere periode, gelieve te verduidelijken welk type publiek aan de activiteiten deelneemt door het aantal 
vrouwen en mannen te vermelden alsook of de groep bestaat uit: 

- 100% personen ouder dan 65 jaar (= categorie SENIOR), 
- 100% jongeren onder de 18 jaar (= categorie JEUGD), 
- 100% personen met een beperking (= categorie HANDISPORT), 
- Publiek van verschillende leeftijden (= categorie ANDERE). 

 

 
MATCHES 

(gewenste dagen en uren) : 

Samenstelling : senior, jeugd, 
handisport, andere Aantal vrouwen 

( ) / mannen ( ) 

BEOEFENDE 

DISCIPLINE 

Maandag van …………….. 

van …………….. 

van …………….. 

tot ………………… 

tot …………………  

tot …………………  

………………………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Dinsdag van …………….. 

van …………….. 

van …………….. 

tot ………………… 

tot …………………  

tot …………………  

………..……………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Woensdag van …………….. 

van …………….. 

van …………….. 

tot ………………… 

tot …………………  

tot …………………  

……..………………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Donderdag van …………….. 

van …………….. 

van …………….. 

tot ………………… 

tot …………………  

tot …………………  

………..……………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Vrijdag van …………….. 

van …………….. 

van …………….. 

tot ………………… 

tot …………………  

tot …………………  

………..……………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Zaterdag van …………….. 

van …………….. 

van …………….. 

tot ………………… 

tot …………………  

tot …………………  

………..……………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Zondag van …………….. 

van …………….. 

van …………….. 

tot ………………… 

tot …………………  

tot …………………  

……..………………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 
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5. ACTIVITEITEN TIJDENS JULI 
 
De periode van juli wordt niet in de seizoensgebonden ingebruikname van de Sportdienst opgenomen en 
moet het voorwerp uitmaken van een speciale aanvraag. 
Wenst u uw activiteiten tijdens deze periode voort te zetten ? JA – NEE. 
Als dat zo is, kunt u onderstaande tabel invullen. De Sportdienst zal de lokalen toewijzen in functie van de 
beschikbaarheden. 

 

 
TRAININGEN  

(gewenste dagen en uren) : 

Samenstelling : senior, jeugd, 
handisport, andere 

Aantal vrouwen ( ) / mannen ( ) 

BEOEFENDE 

DISCIPLINE 

Maandag van …………………. 

van ……………….. 

van ……………….. 

tot ……………… 

tot ……………… 

tot ………………  

………..……………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Dinsdag van ……………….. 

van ……………….. 

van ……………….. 

tot ……………… 

tot ………………  

tot ………………  

………..……………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Woensdag van ……………….. 

van ……………….. 

van ……………….. 

tot ……………… 

tot ………………  

tot ………………  

………..……………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Donderdag van ……………….. 

van ……………….. 

van ……………….. 

tot ……………… 

tot ………………  

tot ………………  

………..……………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Vrijdag van ……………….. 

van ……………….. 

van ……………….. 

tot ……………… 

tot ………………  

tot ………………  

………..……………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Zaterdag van ……………….. 

van ……………….. 

van ……………….. 

tot ……………… 

tot ………………  

tot ………………  

………..……………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Zondag van ……………….. 

van ……………….. 

van ……………….. 

tot ……………… 

tot ……………… 
tot ………………  

………..……………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 
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6. OPSLAGRUIMTE 
 
De Stad Brussel biedt de mogelijkheid aan de sportclubs om een opslagruimte te huren. De Stad garandeert niet 
de beschikbaarheid van deze opslagruimtes ; de Sportdienst zal de ruimtes in functie van zijn beschikbaarheden 
toekennen.  
 
Wenst u over een opslagruimte tijdens het seizoen te beschikken ? JA - NEE. 
 Het aantal m³ gewenste: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 Opgeslagen materiaal     : ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

7. DOCUMENTEN TOE TE VOEGEN AAN UW AANVRAAG: 
 
- kopij recto-verso van de identiteitskaart van de persoon die het formulier invult ; 
- lijst van de leden van het bestuur en / of van het raad van beheer (met namen en adressen) ;  
- lijst van de effectief leden van uw vereniging met namen, adressen en geboortedatum; 
- als uw club voor 80% bestaat uit leden van het personeel v.d. Stad Brussel, lijst met 

personeelsnummers van de betrokken leden toevoegen ; 
- kopij van de statuten gepubliceerd in het Belgisch. 

 
 

Indien niet alle nuttige informatie wordt verstrekt,  
Zal uw aanvraag niet behandeld worden en /of zal een eventueel verminderd tarief niet toegepast 

worden. 
 
Wij vestigen uw bijzondere aandacht op volgende feiten: 

1. De ingebruiknemers dienen de regels van het reglement van interne orde te respecteren zoals 
gepubliceerd op de internetsite van de Stad Brussel en uitgehangen in het onthaal van onze 
installaties .Iedere persoon die zich niet houdt aan deze voorschriften kan een verbod op 
ingebruikname krijgen voor een te bepalen periode of elke andere geschikte sanctie beslist door 
het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel.; 

2. de ingebruikneming is ondergeschikt aan de tarieven en voorwaarden van de Stad Brussel (ter 
inzage op de Sportdienst per mail of telefoon) ;  de toegang tot onze installaties is onderworpen 
aan het tijdig betalen van het bedrag op de vastgelegde vervaldatum ; 

3. de Stad Brussel eigent zich het recht toe één of meerdere ingebruiknemingen af te gelasten om 
dringende redenen. 

4. uw club/ vereniging is vrijgesteld van elke eis tot schadevergoeding, waardoor u een vrijstelling 
geniet van het onderschrijven van een verzekeringspolis voor het gebouw. Daartegenover wordt 
u gehouden om een verzekering aan te gaan tegen elke vorm van vandalisme en glasbreuk ; 

5. u dient zich te houden aan het algemeen reglement van de Politie (www.brussel.be), aan de 
evacuatie-instructie in geval van brand en de reglementering inzake muziekverspreiding 
(www.sabam.be, www.bvergoed.be) en de voorschriften betreffende de strijd tegen lawaai na te 
leven. 

 

http://www.brussel.be/
http://www.sabam.be/
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Naam : 

 

Datum : Handtekening : 

 
Dit document volledig ingevuld en ondertekend overmaken  : 

- hetzij per mail aan infosport@brucity.be  
- hetzij per post : Sportdienst - Roger Van der Weydenstraat 3 te 1000 Brussel. 

 

Vak gereserveerd voor Administratie: 
 
Datum ontvangst : …………………………….… 
 
N° briefwisseling : …………………………………… 
 

 
Lopende schuld : ………………………………………………………. 
 
Toe te passen tarief (Bxl of niet) : ………………………………. 
 
Dossier compleet : JA - NEE 

                                                                                                                                                                                                                 

mailto:infosport@brucity.be

