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Gemeente Rijkevorsel 
 

 

 

 

 

AANVRAAGDOSSIER JEUGDSPORTSUBSIDIES VOOR DE 

KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING  
Referteperiode 01 januari 20xx – 31 december 20xx 

 

IDENTIFICATIEGEGEVENS SPORTCLUB: 

 

Erkenningnummer: …………………………………………………. (wordt gegeven door sportdienst) 

 

Naam: ………………………………………………………………………… 

 

Eventueel de naam in afkorting: ………………………… 

 

Rechtsvorm:    private vzw 

 feitelijke vereniging 

 andere: ………………………………………… 

 

Volledig adres van de aanvragende organisatie 

 

Straat: ………………………………………………………………………………………… nr. …………………… bus …………………… 

 

Postnummer: ……………………… gemeente: ………………………………… 

 

Telefoon: …………………………………………………………………………………… 

 

E-mail: ………………………………………………………………………………………… 

 

Website: …………………………………………………………………………………… 

 

BTW nummer (indien van toepassing): ………………………………… 

 

Dossierverantwoordelijke: 

 

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

 

Straat: ………………………………………………………………………………… nr. ………………………………………………… bus ………… 

 

Postnummer: …………………………………… Gemeente: ……………………………………… 

 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoon: …………………………………………………… gsm: ……………………………………… 

 

Rekeningnummer vereniging: ……………………………………………………………………………………… 

 

Naam rekeninghouder (op naam van de vereniging): ………………………………………………………………… 

 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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In bijlage  aanduiden wat u toegevoegd heeft en nummeren volgens EV-nummering 

(bijvoorbeeld EV 1.1 lijst sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders) 

 

I. SPORTKADEROPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN 

 
I.1 Aantal gevolgde opleidingen en bijscholingen per jeugdsportbegeleider 

 EV I.1.1 Diploma of attest bijvoegen per jeugdsportbegeleider 

 EV I.1.2 Betalingsbewijs inschrijvingsgeld per jeugdsportbegeleider 

 

I.2 Aantal gevolgde opleidingen en bijscholingen per jeugdsportcoördinator 

 EV I.2.1 Diploma of attest bijvoegen per jeugdsportcoördinator 

 EV I.2.2 Betalingsbewijs inschrijvingsgeld per jeugdsportcoördinator 

 

II. SPORTTECHNISCH EN BESTUURLIJK KADER IN DE JEUGDWERKING 
 

KC 1 Kwaliteitsvol sporttechnisch kader in de jeugdsportbegeleiding 

 PM 1.1 Werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders in de betrokken sporttak: 

lijst van jeugdsportbegeleiders met vermelding van naam en diploma    1 

 PM 1.2 Bewijs van opleiding op sporttechnisch vlak: lijst van jeugdsportbegeleiders met 

vermelding van naam en diploma/attest + kopie diploma/attest.    

                          5 tot 35/jeugdsportbegeleider 

 

KC 2 Kwaliteitsvol management van de jeugdwerking 

 PM 2.1 Werken met sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinators in de betrokken sporttak: 

lijst van jeugdsportcoördinators met vermelding van naam en diploma   1 

 PM 2.2 Bewijs van opleiding op sportbestuurlijk vlak: lijst van jeugdsportcoördinators met 

vermelding van naam en diploma/attest + kopie diploma/attest.    

                        5 tot 15/jeugdsportcoördinator 

       

KC 3 Continuering in het sporttechnisch  en bestuurlijk kader van de jeugdsportbegeleiding 

 PM 3.1 Bewijs van bijscholing op sporttechnisch, sportmedisch en/of bestuurlijk vlak + lijst 

van attesten met vermelding van naam en bijscholing        1/gevolgde opleiding/bijscholing 

 PM 3.2 Bewijs van organisatie van opleiding en/of bijscholing op sporttechnisch, sportmedisch 

en/of bestuurlijk vlak + lijst van attesten met vermelding van naam en bijscholing  1 

 

KC 4 Aandacht voor het Charter Panathlon, verklaring over de ethiek in de jeugdsport  

 PM 4 Akkoord gaan met en handelen volgens het ‘Charter Panathlon’: lijst van 

jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinators + kopie ondertekende verklaringen over ethiek 

in de jeugdsport         1/ingerichte opleiding/bijscholing 

 

Datum: 

 

Ondergetekende ……………………………………………………………………………, dossierverantwoordelijke, 

verklaart deze aanvraag correct te hebben ingevuld. 

 

(handtekening dossierverantwoordelijke) 

 

Datum: 

 

De secretaris      De voorzitter 

 

(naam en handtekening secretaris en voorzitter) 
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BIJLAGE: KC 1 Kwaliteitsvol sporttechnisch kader in de jeugdsportbegeleiding 

 EV 1.1+1.2: Lijst van jeugdsportbegeleiders met vermelding van naam en diploma + kopie 

diploma 

Naam jeugdsportbegeleider Diploma 

  

  

  

  

  

  

 

BIJLAGE: KC 2 Kwaliteitsvol management van de jeugdwerking 

 EV 2.1+2.2: Lijst van jeugdsportcoördinators met vermelding van naam en diploma + kopie 

diploma 

Naam jeugdsportcoördinator Diploma 

  

  

 

BIJLAGE: KC 3 Continuering in het sporttechnisch  en bestuurlijk kader van de 

jeugdsportbegeleiding 

 EV 3.1: Lijst van attesten met vermelding van naam en bijscholing 

Naam jeugdsportbegeleider/-coördinator Diploma 

  

  

  

  

  

  

 EV 3.2: Lijst van georganiseerde opleidingen en bijscholingen met vermelding van de 

lesgever(s) + kopie betalingsbewijs georganiseerde cursussen 

Georganiseerde opleiding/bijscholing Naam lesgever(s) 

  

  

  

  

  

  

 

BIJLAGE: KC 4 Aandacht voor het Charter Panathlon, verklaring over de ethiek in de 

jeugdsport 

 EV 4: Lijst van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinators die Carter Panathlon 

ondertekenden + kopie ondertekende verklaringen over ethiek in de jeugdsport   

Naam jeugdsportbegeleider/-coördinator 

 

 

  

  

  

  

 

 


