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 Let op:  dit document is enkel ter voorbereiding van de online aanvraag. 

1. Vul de naam van de sportvereniging in. 

2. Bent u reeds erkend als Gentse sportvereniging? 

 ☐ ja. U moet de bijlagen opgesomd in vraag 4 opladen. 

 ☐ nee.  

3. Kies de bijkomende  erkenning(en) die uw vereniging wil aanvragen. 

|Als u niet erkend bent als Gentse sportvereniging is dit een optionele vraag. 

|Als u al erkend bent als Gentse sportvereniging is dit een verplichte vraag. 

 ☐ bijkomende erkenning voor werking met jeugd. 

 ☐ bijkomende erkenning voor G-sportwerking. 

4. Voeg volgende bijlagen toe voor een gewone erkenning als Gentse sportvereniging. 

| Deze bijlagen moet u enkel toevoegen als u nog niet erkend bent als Gentse sportvereniging 

(zie vraag 2). 

1) Een bewijs van aansluiting bij een erkende sportfederatie of een bewijs dat de vereniging 
de volgende verzekeringen heeft: 

a. voor al haar leden een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid; 
b. voor alle leden die actief aan sport doen een verzekering voor persoonlijke 

ongevallen. 
2) Een lijst van alle actieve leden, met per persoon: 

a. de voor- en achternaam 
b. de woonplaats (enkel postcode + gemeente) 

3) Een werkingsverslag van het afgelopen jaar (niet van toepassing voor net startende 
sportverenigingen). 

5. Voeg volgende bijlagen toe voor een bijkomende erkenning voor werking met jeugd. 

|Deze bijlagen moet u enkel toevoegen als u (ook) de bijkomende erkenning voor werking met 

jeugd wil aanvragen. (zie vraag 2) 

1) Een overzicht van de trainers en begeleiders voor de jeugd, met per persoon: 

a. de voor- en achternaam 
b. de behaalde kwalificaties 
c. een kopie van de sportdiploma’s voor de aangeboden sport(en) 

2) Het diploma van de jeugdsport coördinator 

3) Een lijst van alle actieve jeugdleden, met per persoon: 

a. de voor- en achternaam 
b. de geboortedatum 

  

 Informatie over de erkenning 

Vragenoverzicht van de online 
aanvraag voor de erkenning als 
Gentse sportvereniging 
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6. Voeg volgende bijlagen toe voor een bijkomende erkenning voor G-sportwerking. 

|Deze bijlagen moet u enkel toevoegen als u (ook) de bijkomende erkenning voor G-sportwerking 

wil aanvragen. 

1) Een overzicht van de trainers en begeleiders voor G-sporters, met per persoon: 

o de voor- en achternaam 
o de behaalde kwalificaties die voorkomen in de referentietabel van de Vlaamse 

Trainersschool (VTS) of de erkenning door de VTS van eerder verworven 
kwalificaties (EVK) (Het reddersdiploma alleen is voor de begeleiders van 
zwemactiviteiten niet voldoende om als gekwalificeerd te worden beschouwd, 
behalve voor clubs voor reddingszwemmen.) 

o een kopie van de diploma’s voor de beoefende sport(en) 

2) Het diploma van de G-sport coördinator. 
3) Een lijst met voor- en achternaam van elke actieve G-sporter. 

7. Vindt de werking van uw sportvereniging vooral plaats op Gents grondgebied? 

 ☐ ja 

 ☐ nee, want we hebben voor de beoefende sportdiscipline(s) een zeer specifieke infrastructuur 
nodig die niet (voldoende) aanwezig is in Gent (bv. grotten voor speleologie) 

 ☐ geen van bovenstaande 

| In dit laatste geval komt u niet in aanmerking voor deze erkenning. 

8. Woont minstens de helft van de aangesloten actieve sportbeoefenaars/leden in Gent? 

 ☐ ja 

 ☐ nee, want de aard of het niveau van de beoefende sportdiscipline(s) of de specifieke aard van 
de beoogde doelgroep maakt dat moeilijk. 

 ☐ geen van bovenstaande 

| In dit laatste geval komt u niet in aanmerking voor deze erkenning. 

9. Biedt uw sportvereniging één of meerdere erkende sporten of sportactiviteiten aan?       

 ☐ ja 

☐ nee, maar we denken in aanmerking te komen voor een uitzondering.  
 ☐ geen van bovenstaande 

| In dit laatste geval komt u niet in aanmerking voor deze erkenning. U kan eventueel wel een 

aanvraag indienen voor “erkenning als Gentse vereniging met een sportaanbod". 

10. Motiveer waarom u denkt in aanmerking te komen voor een uitzondering. 

11. Biedt uw sportvereniging wekelijks - of bij sport voor G-sporters tweewekelijks - een 
recreatieve- en/of competitieve werking aan gedurende minstens 30 weken? 

 ☐ ja 

 ☐ nee 

| In dit geval komt u niet in aanmerking voor deze erkenning. U kan eventueel wel een 

aanvraag indienen voor “erkenning als Gentse vereniging met een sportaanbod". 
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12. Omschrijf op welke manier uw sportvereniging in het lopende kalenderjaar een 
kwaliteitsvolle omkadering stimuleert voor de sportieve en bestuurlijke werking door het 
volgen van bijscholingen, infosessies of opleidingen voor trainers, begeleiders, 
scheidsrechters en/of bestuur. 

ǀ Indien u dit niet doet, komt u niet aanmerking voor deze erkenning. 

Let op: zorg ervoor dat u bewijsstukken van deze acties bijhoudt. U zult deze nodig hebben om  

een verlenging van uw erkenning te krijgen na 3 kalenderjaren. 

13. Onderneemt u structurele acties om gedetineerden, personen in armoede, etnisch culturele 
minderheden, personen met een handicap of gezinnen met kinderen te bereiken? 
(optioneel) 

14. Omschrijf beknopt welke activiteiten uw vereniging heeft voor de jeugd. 

|Enkel in te vullen als u de bijkomende erkenning voor werking met jeugd wil aanvraagt.(zie 

vraag 3) 

15. Noteer de contactgegevens van de jeugdsport coördinator van uw vereniging. 

| Indien uw vereniging geen jeugdsport coördinator heeft, komt ze niet in aanmerking voor 

werkingssubsidies op basis van haar jeugdwerking. 

16. Omschrijf beknopt welke activiteiten u hebt voor G-sporters. 

|Enkel in te vullen als u de bijkomende erkenning voor G-sportwerking aanvraagt. (zie vraag 3). 

17. Noteer de contactgegevens van G-sport coördinator van uw vereniging. 

| Indien uw vereniging geen G-sport coördinator heeft, komt ze niet in aanmerking voor 

werkingssubsidies op basis van haar G-sport werking. 

 

18. Vul de gegevens van uw vereniging of bedrijf in. 

a. IBAN-rekeningnummer 

b. Website van de vereniging (optioneel) 

19. Uw vereniging is 

 ☐ een feitelijke vereniging. Ga naar vraag 22. 

 ☐ een organisatie met rechtspersoonlijkheid. Ga naar vraag 20. 

20. Uw organisatie is 

 ☐ een éénmanszaak. Ga naar vraag 22. 

 ☐ een BVBA. Ga naar vraag 22. 

 ☐ een NV. Ga naar vraag 22. 

 ☐ een VZW. Ga naar vraag 22. 

 ☐ een andere soort. Ga naar vraag 21. 

 Informatie over de jeugdwerking 

 Informatie over de G-sportwerking 

 Informatie van de verenging en verantwoordelijken 
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21. Verduidelijk de rechtsvorm van uw organisatie met rechtspersoonlijkheid. 

22. Noteer de gegevens van de secretaris van uw vereniging. 

|Voor- en achternaam, straat en nummer/bus, postcode + gemeente, gsm of telefoon, e-

mailadres, rijksregisternummer 

23. De voorzitter van uw vereniging is 

 ☐ dezelfde persoon als de secretaris. Ga naar vraag 25. 

 ☐ een andere persoon. Ga naar vraag 24. 

24. Noteer de gegevens van de voorzitter van uw vereniging. 

|Voor- en achternaam, straat en nummer/bus, postcode + gemeente, gsm of telefoon, e-

mailadres, rijksregisternummer 

25. De facturatieverantwoordelijke van uw vereniging is 

 ☐ dezelfde persoon als de secretaris. Ga naar vraag 27. 

 ☐ dezelfde persoon als de voorzitter. Ga naar vraag 27. 

 ☐ een andere persoon. Ga naar vraag 26. 

26. Noteer de gegevens van de facturatieverantwoordelijke van uw vereniging. 

|Voor- en achternaam, straat en nummer/bus, postcode + gemeente, gsm of telefoon, e-

mailadres, rijksregisternummer 

27. De rekeninghouder van uw feitelijke vereniging is 

|Enkel in te vullen door feitelijke verenigingen! (zie vraag 19) 

 ☐ dezelfde persoon als de secretaris. Ga naar vraag 29. 

 ☐ dezelfde persoon als de voorzitter. Ga naar vraag 29. 

 ☐ dezelfde persoon als de facturatieverantwoordelijke. Ga naar vraag 29. 

 ☐ een andere persoon. Ga naar vraag 28. 

28.  Noteer de gegevens van de facturatieverantwoordelijke van uw vereniging. 

|Enkel in te vullen door feitelijke verenigingen! (zie vraag 19) 

| Voor- en achternaam, straat en nummer/bus, postcode + gemeente, gsm of telefoon, e-

mailadres, rijksregisternummer 

29. Vul de informatie over de werking van uw vereniging in. 

|Welke sporttak(ken) of sportactiviteit(en) beoefent uw vereniging? 

30. Wat is de aard van de sportbeoefening in uw vereniging? 

|U mag beide opties aankruisen. 

 ☐ competitief 

 ☐ recreatief 

 

 

 Informatie over de algemene werking van de vereniging 
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31. Duid de doelgroep(en) aan van uw verenging. 

|U mag meerdere doelgroepen kiezen. 

 ☐ jeugd (t.e.m. 18 jaar) Ga naar vraag 32 

 ☐ volwassenen (18 t.e.m. 55 jaar) Ga naar vraag 33 

 ☐ senioren (ouder dan 55 jaar) Ga naar vraag 34 

 ☐ G-sporters (jeugd, volwassenen, senioren) Ga naar vraag 35 

32. Vul de informatie van de doelgroep jeugd in. 

a. Selecteer wie u bereikt (kies uit): jongens, meisjes of gemengd 

b. Vul het aantal jeugdleden in: 

 Aantal Gentse leden 

 Aantal Niet-Gentse leden 

 Totaal aantal leden 

33. Vul de informatie van de doelgroep volwassenen in. 

a. Selecteer wie u bereikt (kies uit): jongens, meisjes of gemengd 

b. Vul het aantal volwassen leden in: 

 Aantal Gentse leden 

 Aantal Niet-Gentse leden 

 Totaal aantal leden 

34. Vul de informatie van de doelgroep senioren in. 

a. Selecteer wie u bereikt (kies uit): jongens, meisjes of gemengd 

b. Vul het aantal senioren in: 

 Aantal Gentse leden 

 Aantal Niet-Gentse leden 

 Totaal aantal leden 

35. Vul de informatie van de doelgroep G-sporters in. 

a. Selecteer wie u bereikt (kies uit): jongens, meisjes of gemengd 

b. Vul het aantal G-sporters in: 

 Aantal Gentse leden 

 Aantal Niet-Gentse leden 

 Totaal aantal leden 

36. Selecteer de sociale doelgroepen die u met structurele acties probeert te bereiken. 

 ☐ gedetineerden 

 ☐ personen in armoede 

 ☐ etnisch-culturele minderheden 

 ☐ personen met een beperking 

 ☐ gezinnen met kinderen 

 ☐ geen van bovenstaande 
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37. Noteer volgens hun kwalificatie het aantal trainers of begeleiders in uw vereniging. 

a. aantal niet-gekwalificeerde trainers of begeleiders 

b. aantal aspirant-initiators en attesthouders basisopleiding Gentse trainers of 
gelijkgesteld 

c. aantal initiators of gelijkgesteld 

d. aantal trainer B of gelijkgesteld 

e. aantal trainer A of gelijkgesteld 

38. Noteer de gegevens van de infrastructuur waar uw vereniging haar sportwerking 
plaatsvindt. 

| U kan max. 5 infrastructuren ingeven. 

|Vul per infrastructuur volgende informatie in: naam zaal, straat en nummer/bus, postcode + 

gemeente. 

39. Noteer de gegevens van de contactpersoon voor deze aanvraag. 

|Voor- en achternaam, gsm/telefoon en e-mailadres. 

  
 

(einde formulier) 

 


