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werkingssubsidies

Mevrouw
Mijnheer
Voor de toekenning van de werkingssubsidies aan erkende sportverenigingen zijn voLgende
twee regl.ementen van toepassing:

1)

2)

Het reglement tot subsidiëring van kwatiteitsvoLle sportverenigingen en
Het regLement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de
kwa Liteit van hun jeugdopl.eiding.

Om in 20L8 in aanmerking te komen voor één of voor beide vormen van subsidies, moet u
tegen uiterliik Sl augustus 2018 de nodige gegevens en bewijsstukken - die verwijzen naar het
sportjaar I juLi 2017 - 30 juni 2018 - indienen bij de stedetijke sportdienst, stadhuis, 91-00
Sint-Niktaas.
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dit door gebruik te maken van de aanvraagformutieren, die u kan downloaden vaR onze
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vindt daar eveneens:
- De twee subsidiereglementen
- Een exceldocument met een overzicht van de sportcLubs die eerder reeds het bewijs
leverden datzij beschikken over:
L) het statuut van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)
en/of
2) een huishoudelijk reglement
en dit dus niet opnieuw hoeven te bezorgen, tenzij er substantiëte wijzigingen werden

-

aangebracht.
Een invut- en ondertekenformulier "PanathLonverklaring" (voor clubs met
jeugdopLeiding)

-

Een invu[- en ondertekenformulier "lnterne bijschol.ing" (voor clubs met jeugdopLeiding).
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lndien u wiI kan u de documenten ook in geprinte versie krijgen in de sportdienst.
Een eenvoudig tetefoontje naar 03 778 37 50 of mail.tje naar sport@sjnt:niklaas.be volstaat.
Wit u meer uitLeg bij bepaatde vragen, dan kan u uiteraard op dezetfde dienstterecht.

wij aan de clubs met jeugdopleiding een gepersonaliseerde fiche met
vermelding van hun sportgekwaLificeerde jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren. Deze fiche
bezorgt u ons terug samen met het aanvraagformu[ier, eventueel door u aangevuLd of
ZoaLs el.k jaar bezorgen

gewijzigd.
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