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Sportdienst – Unit Ondersteuning  

Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid 

Zuiderlaan 13 

9000 Gent  

tel.: 09 266 80 00 

fax: 09 266 80 10 

Stadhuis 

Botermarkt 1 

9000 Gent 

elke werkdag van 9 tot 13 uur 

op woensdag ook van 14 tot 17.45 uur 

Bus 3/38/41/43 

 

e-mail: sportdienst@stad.gent 

 

 Belangrijke informatie voor de aanvrager 
 

  Dit formulier is geldig sinds 1 januari 2014 

Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kan een door de Stad Gent erkende (sport)vereniging of een sportorganisator met 
juridische structuur maximaal 2 keer per kalenderjaar subsidies aanvragen voor het organiseren van 
een sportief evenement. Alle voorwaarden om in aanmerking te komen zijn te vinden in het 
subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen. Dat reglement staat op 
www.gent.be. U kunt het ook opvragen bij de Sportdienst. Let op: als u de aanvraag later dan 3 
maanden voor de aanvang van het evenement indient, komt u mogelijk maar in aanmerking voor 
een beperkt deel van de subsidie. 

Aan wie bezorgt u dit formulier? 
U kunt deze aanvraag opsturen, mailen, faxen of persoonlijk afgeven. Het post-, e-mail- en 
bezoekadres vindt u hierboven. 

Wat hebt u nodig om dit formulier in te vullen 

 het btw-nummer en rekeningnummer van de vereniging 

 de contactgegevens van de financieel verantwoordelijke voor deze aanvraag 

 informatie over de aanpak van het georganiseerde evenement 
 

 In te vullen door de aanvrager 
 

 Informatie over het evenement 
 

 

1. Vul de gegevens van het evenement in. 
 

 naam:  

 datum:   

 plaats:  

 website:   

 

Aanvraag voor ondersteuning 
van een sportief evenement 

mailto:sportdienst@stad.gent
http://www.gent.be/
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2. Geef een korte omschrijving van het evenement  
 

 

 

 

 

3. Beschrijf beknopt jullie plannen om media-uitstraling te creëren. Bv. geschreven pers, radio,  
televisie, … 
 

 

 

 

4. Beschrijf beknopt hoe jullie het evenement vooraf zichtbaar gaan maken in Gent.  
Bv. affiches, flyers, lichtkrant, … 
 

 

 

 

5. Beschrijf beknopt hoe jullie het logo van de Sportdienst, "Gent: sport", tijdens het evenement 
zichtbaar gaan maken. Bv. aantal spandoeken, vlaggen, billboards, infostanden, … 
 

 

 

 

 

6. Kruis aan hoeveel deelnemers jullie verwachten. 

 

 minder dan 50 

 

 51 à 100 

 

 101 à 250 

 

 251 à 500 

 

 501 à 1.000 

 

 Meer dan 1.000 
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7. Kruis aan hoeveel toeschouwers jullie verwachten. 
 

 minder dan 100 
 

 101 à 250 

 251 à 750 

 751 à 1.500 

 1.500 à 3.000 

 Meer dan 3.000 

 

8. Wat is het sportieve niveau van het evenement? Bv. club/recreatief, regionaal, Belgisch of 
Europees kampioenschap, deelname van toppers of subtoppers, … 
 

 

 

 

9. Welke doe-activiteiten voor de Gentse bevolking plannen jullie ter promotie van de sport   
Bv. gratis deelnames, initiaties, proeflessen, … 

 

 

 

 

10. Welke acties plannen jullie ter promotie van gezonde drank- en eetmogelijkheden en 
duurzaamheid? Bv. vegetarische maaltijden, aandacht voor mobiliteit, preventie van 
geluidsoverlast, afvalpreventie, … 
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11. Beschrijf jullie eventuele initiatieven ten voordele van de stad Gent die jullie nog niet eerder 

vermeld hebben. Bv. samenwerking tussen Gentse sportclubs, gratis toegangskaarten, 

vertegenwoordiging van de Gentse politiek, … 

 

 

 

 

 

 Informatie over de vereniging 

12. Vul de gegevens van uw vereniging in. 

naam:   

  

 
ondernemingsnummer:        

 
IBAN rekeningnummer:              

 

13.Kruis aan wat de juridische structuur van uw vereniging is. 
 

 vzw 

 feitelijke vereniging 

 BVBA 

 NV 

 andere:  

14. Vul de gegevens van de contactpersoon voor deze aanvraag in. 
 

 voornaam:  

 achternaam:  

 telefoon of gsm:  

 e-mailadres:  

15. Vul de contactgegevens van de financieel verantwoordelijke voor deze aanvraag in. 
 

 voornaam:   

 achternaam:  

 telefoon of gsm:  

 e-mailadres:  
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 Ondertekening 
 

16. Vul de onderstaande verklaring in. 

Ik verklaar me akkoord met het subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen.    

Ik bevestig dat alle gegevens op dit formulier volledig en correct zijn ingevuld. 

 

 
Datum: _ _ / _ _ / _ _ _ _  Handtekening 

 

 Hoe gaat het nu verder met dit formulier? 
 

De Sportdienst beoordeelt de gegevens op deze aanvraag. Op basis hiervan bezorgt de dienst u een overzicht 
van de tegenprestaties waaraan uw evenement moet voldoen om de gevraagde subsidies te kunnen krijgen. 
Binnen 30 dagen na het evenement bezorgt u de Sportdienst een evaluatiedossier over het evenement. Na de 
beoordeling van de Sportdienst, beslist het college van burgemeester en schepenen over de goedkeuring van 
de subsidies. De Sportdienst deelt u de beslissing mee en de Stad Gent betaalt de subsidies uit.   
 

(einde formulier) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor 

geen enkel ander doel gebruiken. U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren. 

 

 


