
AANVRAAGFORMULIER LUIK 1: TOELAGE VOOR PROFESSIONALISERING RIEMSTER 

SPORTCLUBS MET EEN KWALITEITSVOLLE, SPECIFIEKE JEUGDWERKING 

 

WERKINGSJAAR………- ………. 

 

1. IN TE VULLEN DOOR DE VERANTWOORDELIJKE VAN DE VERENIGING 

 

Ondergetekende (naam en voornaam) : ……………………………………………………………..  

Adres: ..……………………………………………………………………………………………… 

Tel.     : ………………………………. 

Mailadres   : ………………………………@.................................................................... 

Naam van club : ……………………………………………………………………………………..  

Naam van de erkende sportfederatie: 

…………………………………………………………………………………………….…………  

 

2. DOCUMENTEN DIE IN BIJLAGE DIENEN TOEGEVOEGD TE WORDEN  

 

1. Een officiële ledenlijst, uitgereikt door een erkende Vlaamse sportfederatie, waarop alle aangesloten 

leden worden vermeld met naam, voornaam, adres en geboortedatum…; 

2. Kopies van facturen voor de aankoop van sportmateriaal, die noodzakelijk om de sport te beoefenen 

3. Indien van toepassing art.12.5: een kopie van het huishoudelijk reglement en kopie van Belgisch 

Staatsblad bij VZW-structuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgemaakt op .…/..…/..… 
 

 

…………………………….. 

 

HANDTEKENING 

 

 

 De aanvraag tot toelage wordt door de sportclub op dit bestemde formulier ingevuld, ondertekend en 

ingediend op de dienst Sport, Tongersesteenweg 8 in 3770 Riemst – sport@riemst.be en dit uiterlijk 

tegen 15/10/X (jaar X) 

 De aanvraag heeft betrekking op het werkingsjaar dat loopt van 01/08/(X-1) tot 31/07/X 

 

 

Rekeningnummer CLUB : …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sport@riemst.be


AANVRAAGFORMULIER LUIK 2: TOELAGE VOOR PROFESSIONALISERING RIEMSTER 

SPORTCLUBS MET EEN KWALITEITSVOLLE, SPECIFIEKE JEUGDWERKING 

 

WERKINGSJAAR………- ………. 

 

1. IN TE VULLEN DOOR DE VERANTWOORDELIJKE VAN DE VERENIGING 

 

Ondergetekende (naam en voornaam) : ……………………………………………………………..  

Adres: ..……………………………………………………………………………………………… 

Tel.     : ………………………………. 

Mailadres   : ………………………………@.................................................................... 

Naam van club : ……………………………………………………………………………………..  

Naam van de erkende sportfederatie: 

…………………………………………………………………………………………….…………  

 

2. DOCUMENTEN DIE IN BIJLAGE DIENEN TOEGEVOEGD TE WORDEN  

 

1. Een officiële ledenlijst, uitgereikt door een erkende Vlaamse sportfederatie, waarop alle aangesloten 

leden worden vermeld met naam, voornaam, adres en geboortedatum…; 

2. Kopies van behaalde diploma’s/licenties, die effectief betrekking hebben op de jeugdwerking, meer 

specifiek art.13.1 + art. 13.2 (diploma’s die in aanmerking komen). 

Let wel: enkel gediplomeerde trainers die op de ledenlijst staan (1) vermeld, komen in 

aanmerking. Zij moeten ook actief jongeren trainen. Geef aan welke gediplomeerde trainer 

welke leeftijdscategorie traint en hoeveel jeugd-leeftijdscategorieën je club afvaardigt  
3. Kopies van attesten van bijscholingen die effectief betrekking hebben op de jeugdwerking, meer 

specifiek art.13.3; 

4. Bewijs van organisatie van een apart jeugdtornooi en/of meerdaagse stage en/of een 

opendeurdag/infodag voor alle jongeren t.e.m. 18 jaar a.h.v. bijvoorbeeld affiches, flyers, 

verblijfkosten, clubblad…; 

5. Kopie van ondertekende panathlonverklaring 

 

 

Opgemaakt op .…/..…/..… 
 

 

…………………………….. 

 

HANDTEKENING 

 

 

 De aanvraag tot toelage wordt door de sportclub op dit bestemde formulier ingevuld, ondertekend en 

ingediend op de dienst Sport, Tongersesteenweg 8 in 3770 Riemst – sport@riemst.be en dit uiterlijk 

tegen 15/10/X (jaar X) 

 De aanvraag heeft betrekking op het werkingsjaar dat loopt van 01/08/(X-1) tot 31/07/X 

 

 

Rekeningnummer CLUB : …………………………………… 
 

 

 

 

 

 

  

mailto:sport@riemst.be

