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Inf 

 

Opsturen  

 

Persoonlijk afgeven 

 

Meer info 

t.a.v. Sportdienst Gent 

Unit Ondersteuning  

Botermarkt 1 

9000 Gent 

Huis van de Sport 

Zuiderlaan 13 

9000 Gent 

elke werkdag van 8.30-12 uur 

elke woensdag van 13.30-17 uur 

tel.: 09 266 80 00 

sportdienst@stad.gent  

 

 Belangrijke informatie voor de invuller 
 

  Dit formulier is geldig sinds 1 oktober 2016. 

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier kan een georganiseerde groep zijn gegevens doorgeven aan de Sportdienst Gent en 
kan de georganiseerde groep als klant worden aangemaakt in onze databank.   

1. Voor wie vul je dit formulier in? 

☐ een sportvereniging |Een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam georganiseerd heeft  

met als hoofddoelstelling sport en sportactiviteiten te beoefenen en te organiseren. 

☐ een overkoepelende sportvereniging |Een vereniging die ontstaat uit een samenwerkingsverband  

tussen een aantal afzonderlijke bestaande sportclubs. 

☐ een federatie |Al dan niet erkend door Sport Vlaanderen. 

☐ een bedrijf 

☐ een andere soort organisatie        
 

|Voorbeeld: hobbyclub, culturele vereniging, … 

2. Vul de naam in van je organisatie.  

      

3. Heeft je organisatie een website? 

☐ ja www.       
 

☐ nee 

4. Wat is het rekeningnummer van je organisatie? 

      

 

 

 Informatie over je vereniging of bedrijf 

Infofiche voor georganiseerde 
groepen die sporten 

Je kunt dit formulier ook 
online invullen. 

 

Infofiche voor georganiseerde 
groepen die sporten 

http://www.stad.gent/
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5. Wat is de rechtsvorm van je organisatie? 

☐ een feitelijke vereniging |Ga naar vraag 8.  

☐ een VZW |Ga naar vraag 6. 

☐ een andere organisatie met rechtspersoonlijkheid        

|Voorbeeld: eenmanszaak, NV, BV, … 

|Ga naar vraag 6. 

6. Noteer het adres van je zetel. 

7. Vul je ondernemingsnummer in. 

 

      

8. Vul de gegevens van de contactpersoon van je organisatie in.  

|Met deze persoon zal ALLE communicatie vanuit de sportdienst gebeuren.  

9. Vul de gegevens in van de facturatieverantwoordelijke van je organisatie. 

straat en nummer/bus:        

postcode en gemeente:        

 Contactgegevens 

voornaam:        

achternaam:        

straat en nummer/bus:        

postcode en gemeente:        

telefoon:        

e-mailadres:        

geboortedatum:        

voornaam:        

achternaam:        

straat en nummer/bus:        

postcode en gemeente:        

telefoon:        

e-mailadres:        

rijksregisternummer: |In te vullen als 

aanvrager feitelijke vereniging is.  
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10. Vul de gegevens in van de voorzitter van je organisatie. 

☐ zelfde persoon als contactpersoon  

☐ zelfde persoon als facturatieverantwoordelijke 

☐ een andere persoon, namelijk. 

11. Vul de gegevens in van de reservatieverantwoordelijke van je organisatie. 

☐ zelfde persoon als contactpersoon  

☐ zelfde persoon als facturatieverantwoordelijke 

☐ zelfde persoon als voorzitter 

☐ andere persoon, namelijk 

 

12. Welke sporttak(ken) of sportactiviteit(en) beoefent je organisatie? 

      

 

 

geboortedatum : |In te vullen als 

aanvrager geen feitelijke vereniging is.  
      

voornaam:        

achternaam:        

straat en nummer/bus:        

postcode en gemeente:        

telefoon:        

e-mailadres:        

geboortedatum:        

voornaam:        

achternaam:        

straat en nummer/bus:        

postcode en gemeente:        

telefoon:        

e-mailadres:        

geboortedatum:        

Informatie over de sportactiviteiten en leden van je organisatie 
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13. Wat is de aard van je sportbeoefening in je organisatie? 

☐ competitief 

☐ recreatief 

☐ zowel competitief als recreatief 

14. Is je organisatie ingestapt in het UiTPAS project? 

|Vind alle info over het UiTPAS project op https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/uitpas. 

☐ ja |Ga naar vraag 15. 

☐ nee |Ga naar vraag 16. 

15. Heeft je organisatie een groepsUiTPAS? 

|Informatie over een groepsUiTPAS vind je op https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/vrije-

tijd/netwerk-vrijetijdsparticipatie-voor-mensen-armoede 

☐ ja met UiTPAS nummer        

☐ nee. 

 

16. Noteer het aantal actieve leden van je organisatie per categorie. 

|Deze cijfers gebruikt de Stad Gent om geïnteresseerde Gentenaars te informeren over het Gentse 

aanbod en om inzicht te verkrijgen voor een goed sportbeleid. 

|Tel personen met een beperking enkel in de onderste lijn mee.  

Doelgroep Geslacht 

Aantal 

Gentse 

leden 

Aantal  

niet-Gentse 

leden 

Totaal  

aantal 

leden 

Jeugd 
(t.e.m. 18 jaar) 

☐jongens  ☐meisjes  ☐gemengd                   

Volwassenen 
(19 t.e.m. 55 jaar) 

☐heren     ☐dames    ☐gemengd                   

Senioren 
(ouder dan 55 jaar) 

☐heren     ☐dames    ☐gemengd                   

Personen met een 
beperking (jeugd, 
volwassenen, senioren) 

☐heren     ☐dames    ☐gemengd                   

 Totaal aantal leden:                   

17. Duid aan welke G-sportwerking je organisatie heeft? 

|Deze vraag moet je enkel beantwoorden als je organisatie een G-sportwerking heeft. 

☐ exclusieve werking |G-sporters hebben een aparte werking.  

☐ inclusieve werking |G-sporters kunnen meesporten in de reguliere werking. 

☐ inclusieve en exclusieve werking 

18. Noteer volgens hun kwalificatie het aantal trainers of begeleiders in je organisatie. 

. |Als je geen trainers of begeleiders hebt in één van onderstaande categorieën, vul dan 0 in. 

aantal niet-gekwalificeerde trainers of begeleiders        

aantal gekwalificeerde trainers of begeleiders        
 

|Gekwalificeerde trainers of begeleiders zijn alle trainers en begeleiders die voldoen aan de definitie 

van gekwalificeerde trainer in het reglement (art 2). 

 

https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/uitpas
https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/vrije-tijd/netwerk-vrijetijdsparticipatie-voor-mensen-armoede
https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/vrije-tijd/netwerk-vrijetijdsparticipatie-voor-mensen-armoede
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19. Heb je al een infrastructuur waar je sportwerking plaatsvindt? 

☐ ja |Ga naar vraag 20.  

☐ nee |Ga naar vraag 21. 

20. Noteer de gegevens van je infrastructuur waar je sportwerking plaatsvindt. 

|Deze informatie gebruikt de Sportdienst Gent om een overzicht te kunnen aanbieden op de site of 

als informatie voor het beleid. 

Sportinfrastructuur 1 

Naam       

straat en nummer/bus       

postcode  en gemeente       

 

Sportinfrastructuur 2 

Naam       

straat en nummer/bus       

postcode  en gemeente       

 

Sportinfrastructuur 3 

Naam       

straat en nummer/bus       

postcode  en gemeente       

 

Sportinfrastructuur 4 

Naam       

straat en nummer/bus       

postcode  en gemeente       

 

21.  Vul de onderstaande verklaring in. 

Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld. 
 Datum:  Handtekening: 

             /            /         

   

 Informatie in verband met de infrastructuur 

 Ondertekening 
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Met respect voor je privacy 

De Stad Gent/het OCMW Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen 
hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Waarvoor, met wie en hoe lang? 
Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken voor het behandelen van je infofiche.  
Je persoonsgegevens worden enkel door de Sportdienst gebruikt. We bewaren de persoonsgegevens van de 
contactpersoon, facturatieverantwoordelijke, voorzitter en reservatieverantwoordelijke zolang er geen wijziging van die 
gegevens wordt doorgegeven.  
 
Je rechten 
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.  
In sommige gevallen kun je ook je gegevens laten wissen. 
Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op de contactpagina van de website.  
Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent.  Je hebt ook het 
recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.  
 

 
De Sportdienst houdt deze gegevens bij en zal hiervan periodiek een update vragen.  
Breng de Sportdienst Gent onmiddellijk op de hoogte als er iets aan deze gegevens verandert. 
Zo beschikt de Sportdienst altijd over de juiste gegevens voor haar dienstverlening.  

 
(einde formulier) 

 
 

  Hoe gaat het nu verder met dit formulier? 

https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0
mailto:privacy@stad.gent
https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie

