
Provincie WEST-VLAANDEREN 

Arrondissement Brugge 

GEMEENTE JABBEKE 

AANVRAAG TOELAGE 2006 

AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN 
VAN EEN GEMEENTELIJKE TOELAGE 

I ( de aanvraag dient voor 31 aueustus 2005 te worden 
ingediend of doorgemaild samen met de verklaring i.v.m. I 
de-controle op de toelagen. Bij laattijdigheid vervalt het 
recht op toelage. 

1 

E mail : gemeentehuis@jabbeke.be 
Website : www.jabbeke.be 

NAAM VAN DE VERENIGING : ............................................................. 
ZETEL : ............................................................................................. 
E MAIL ADRES : .................................................................................. 
WEBSITE : ......................................................................................... 

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR 

Functie Naam + Adres 

......................................................................................... Voorzitter : 

Ondervoonitter : .................................................................................. 
.......................................................................................... Secretaris : 

Schatbewaarder : .................................................................................. 
Bestuursleden : 1 .................................................................................. 

................................................................................. 2. 

................................................................................. 3. 

........... Ledenaantal in 2005 : Onze vereniging telt dit jaar actieve leden 

De toelage dient uitbetaald aan : ........................................................... 
......................................................... adres : 

(VERPLICHTEND) op rekeningnr.: ....................................................... 
(de toelage kan niet meer uitbetaald worden met een postmandaat. Indien de vereniging geen eigen fmanciele rekening heeft, moet 
de naam en het rekeningnummer van een bestuurslid vermeld worden. 

VOOR DE VIERING VAN 25 - OF 50 JARIG BESTAAN DIENT DE AANVRAAG RECHTSTREEKS EN SCHRIFTE- 
LIJK AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN GERICHT WORDEN. 

gabriel.acke
Text Box
SPORTVERENIGINGEN



INFORMATIE OVER LIE CLUB 

........................................................................................................... Naam van de club : 

E mail (eventueel van een lid van de club): ......................................................................... 

Website van de club : ...................................................................................................... 

Naam eigen clubblad : .................................................................................................... 

Jeuqdwerkinn : 

Naam + voornaam verantwoordelijke : ............................................................................... 

......................................................................................................... Adres + gemeente : 

Telefoonnummer en gsm : .............................................................................................. 

Plaats training : ............................................................................................................. 

Wenst vermeld te worden in brochure jeugdsport te Jabbeke : Ja 1 Neen 

............................................................................. Naam + voornaam verantwoordelijke : 

Adres + gemeente : ....................................................................................................... 

Telefoonnummer en gsm : ............................................................................................. 

Plaats training : ............................................................................................................ 

Wenst vermeld te worden in brochure volwassenenwerking sport te Jabbeke : Ja 1 Neen 

Data + naam van de manifestatie waarop de vereniging sportactiviteiten organiseert waaraan de 
ganse bevolking kan deelnemen voor het seizoen 2005 - 2006 : 

Vanaf volgend jaar kunnen de subsidieformulieren misschien ingevuld worden via de website 
van de gemeente Jabbeke. (www.iabbeke.be) 

Zal deze mogelijkheid gebruiken: ja neen (schrappen wat niet toepasselijk ) 



INLICHTINGEN BETREFFENDE DE SPORTVERENIGING : 

................................................................................................................ A. Stichtingsdatum : 

B. Aansluiting bij een federatie of bond : JA - NEEN 
zo ja : Naam federatie : ............................................................................................... 

Stamnummer : .............................................................................................. 
Bijdrage : ............................................................................................... 

C. De vereniging is aangesloten bij de gemeentelijke sportraad : JA - NEEN 

INLICHTINGEN BETREFFENDE DE ACTlVlTElTEN VAN DE VERENlGlNG 

VOOR VOLWASSENWERKING 

PERIODE : 1 AUGUSTUS 2004 - 31 JULl2005 
KOMPETlTlE RECREATIEF 
MAN VROUW MAN VROUW 

Aantal beoefenaars van eigen + I8  jaar ................ ................ 
gemeente die de trainingen of 

m............... ................ wedstrijden volgen -18 jaar (*) 

Aantal beoefenaars van buiten + I8  jaar ................ ................ 
de gemeente die geregeld de 

................ ................ trainingen of wedstrijden -18 jaar (*) 
volgen 
(*) INDIEN MEN NlET AAN JEUGDWERKING DOET 

Aantal ploegen in competitie en de 
reeksaanduidingen : ........................................................................................ 

Gebruikte sportinfrastructuur : 
naam van de gebruikte infrastructuur :... ............................................................. 

.............................. .............................. aantal uren gebruik per week : ............. 
................................................................................ Kosten van afhuring :... 

VERPLICHTEND BIJ TE VOEGEN IN BIJLAGE BETREFFENDE DE ACTlVlTElTEN VAN DE VERENI- 
GlNG (indien niet bijgevoegd kan er geen rekening mee gehouden worden voor het berekenen van 
de subsidie) 
1. Aantal trainingen per week en een uurrooster 
2. Aantal trainers met naam, adres en eventueel diploma 
3. Kalender van de competitie of recreatieve wedstrijden (datum + plaats) 
4. Opsomming van de zelf ingerichte sportpromotie acties (vb stages, tornooien, enz ...) : 
naam manifestatie, datum, aantal deelnemers 
5. Opsomming van de leden die cursussen hebben gevolgd ten gunstig van de vereniging vb. 

... trainerscursus, computercursus, boekhouding, vzw enz 
naam lid + welke cursus + plaats + kostprijs(voorlegging factuur) 
6. Officiele gedetailleerde ledenlijst met vermelding van naam, adres en geboortedatum.(vb. lijst van 
federatie, lijst voor verzekering, ...) 
7. Opsomming van de acties, georganiseerd door de sportdienstlsportraadlvzw sportbeheer, waaraan de 
club heeft meegewerkt.. 



INLICHTINGEN BETREFFENDE DE ACTlVlTElTEN VAN DE VERENlGlNG 

VOOR JEUGDWERKING 

PERIODE : 1 AUGUSTUS 2004 - 31 JULl2005 

Aantal beoefenaars van eigen -1 8 jaar 
gemeente die de trainingen of 
wedstrijden volgen 

Aantal beoefenaars van buiten -18 jaar 
de gemeente die geregeld de 
trainingen of wedstrijden 
volgen 

KOMPETITIE 
MAN VROUW 

RECREATIEF 
MAN VROUW 

Aantal ploegen in competitie en de 
reeksaanduidingen : ...................................................................................... 

Gebruikte sportinfrastructuur = 
* naam van de gebruikte 

infrastructuur : .................................................................................................. 

* ligging en adres : ................................................................................................. 

* aantal uren gebruik 
per week ............................................................................................... 

* kosten van afhuring : ................................................................................................ 

VERPLICHTEND BIJ TE VOEGEN IN BIJLAGE BETREFFENDE DE ACTlVlTElTEN VAN DE VERENI- 
GlNG (indien niet bijgevoegd kan er geen rekening mee gehouden worden voor het berekenen van 
de subsidie) 

1. Aantal trainingen per week en een uurrooster 

2. Aantal trainers met naam, adres en eventueel diploma 

3. Kalender van de competitie of recreatieve wedstrijden (datum + plaats) 

4. Opsomming van de zelf ingerichte sportpromotie acties (vb kampen, stages, tornooien, enz ...) : 
naam manifestatie, datum, aantal deelnemers 

5. Opsomming van het huurgeld voor het gebruik van sportaccommodaties (als bijlage kopie van de 
factuur) 

6. Officiele gedetailleerde ledenlijst met vermelding van naam, adres en geboortedatum.(vb. lijst van 
federatie, lijst voor vetzekering, ...) 

7. Opsomming van de acties, georganiseerd door de sportdienst~sportraadlvzw sportbeheer, waaraan de 
club heeft meegewerkt.. 



INLICHTINGEN BETREFFENDE DE KOSTPRIJS VAN MATERIAAL EN INFRASTRUCTUUR 

Het betreft de door de vereniging zelf gedragen kosten en investeringen in materiaal en infrastructuur 
gedurende : 

het lopende jaar 2004-2005 : ..................................... 

Aard van de investering : .................................................................................................... 
............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

OPMERKINGEN DIE DE VERENlGlNG BIJ DEZE SUBSIDIEAANVRAAG WENST TE VOEGEN 

WELKE GROTE MANIFESTATIES WORDEN ER GEPLAND VOOR HET SEIZOEN 2005-2006 
DATUM + SOORT MANIFESTATIE VERMELDEN 

Wij bevestigen op eer dat de verklaringen op dit formulier oprecht en volledig zijn en dat zij op hun 
waarheid mogen worden ondetzocht door het gemeentebestuur. Op het eerste verzoek daartoe zullen 
alle nodige inlichtingen, nodig voor de beoordeling van deze subsidieaanvraag worden voorgelegd. 

DATUM EN HANDTEKENINGEN : 

De Secretaris, De Vootzitter, 



GEMEENTEBESTUUR 
8490 JABBEKE 

TOEKENNEN VAN EEN TOELAGE VOOR HET JAAR 2006 

Ingevolge de wet van 14.11.1983, betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen, dient de toelagetrekker aan de volgende verplichtingen te 
voldoen. 

1. de trekker moet de toelage gebruiken voor het doe1 waarvoor zij is toegekend en 
moet het gebruik ervan rechtvaardigen (art. 3) 

2. de trekker is er toe gehouden de toelage terug te betalen als hij ze niet aanwendt 
voor het doe1 waarvoor ze hem werd toegekend (art. 7, eerste lid, 1) 

Derhalve is het noodzakelijk dat voor de uitbetaling van de toelage deze verklaring wordt 
ondertekend door de verantwoordelijke persoon van de vereniging en teruggestuurd aan het 
Gemeentebestuur Jabbeke samen met het aanvraa~formulier voor toelage. 

VERKLARING 

Opgemaakt in toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de 
toekenning en op de aanwending van sommige toelagen. 

De ondergetekende ........................................................................................ 
(naam-voornaam-adres) 

optredend als ................................... .narnens ................................................. 
(functie) (naam vereniging) 

a) verbindt er zich toe dat de toelage aan de vereniging toegekend voor het 
jaar 2006 volledig zal worden gebruikt voor de werking van de vereniging 
of instelling (art.3) ; 

b) verbindt er zich toe de betreffende toelage terug te betalen, indien deze 
toelage niet voor het aangeduide doe1 wordt aangewend (art. 7, eerste lid, 1) 

c) verleent daartoe de toelating aan de door het Schepencollege aangestelde 
ambtenaar het gebruik van de toelage te controleren door nazicht van alle 
nuttige bescheiden. 

.................... Opgernaakt te Jabbeke, de ..2005 

Handtekening. 




