Sportdienst
August Nihoulstraat 72
3270 Scherpenheuvel-Zichem
Tel.: 013 61 98 60 Fax: 013 61 98 69

Aanvraag impulssubsidie 2012
Naam Vereniging: ................................................................................................
Adres: ...................................................................................................................
Contactpersoon: ...................................................................................................
Telefoon contactpersoon: .....................................................................................
E-mail contactpersoon: ........................................................................................
Naam van de erkende Vlaamse Sportfederatie waarbij u bent aangesloten:
..............................................................................................................................
Rekeningnummer club: ........................................................................................
A. Ratio actieve gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders
Jeugdleden die op
regelmatige basis sporten
binnen de vereniging
geboren in 1994 of later

aantal
jongens

aantal
meisjes

Aantal gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders: …………
Aantal niet gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders: …………
Verplichte bijlagen:

A1: Ledenlijst met aanduiding van alle actieve jeugdleden uitgereikt door de betrokken
sportfederatie of door een verzekeringsmaatschappij, met minimale vermelding van naam,
voornaam, adres, geboortedatum, geslacht en de groep/categorie/ploeg waartoe ze
behoren)
A2: Lijst met naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van alle
jeugdsportbegeleiders, met aanduiding van hun eventuele kwalificaties en de (groep) leden
die zij op regelmatige basis trainen + een kopie van de diploma’s/getuigschriften van de

gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders (voor zover deze nog niet ingediend werden).
B. Opleidingsniveau van de actieve gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders
Waarderingsschaal Aantal jeugdsportbegeleiders
1
2
3
4
5
6
7
8
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C. Nieuwe of hoger gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders
Naam jeugdsportbegeleider

Verplichte bijlagen:

Behaald diploma

C1: diploma’s jeugdsportbegeleiders

D. Gekwalificeerde jeugdsportcoördinator
Is er een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator met VTS-attest jeugdsportcoördinator?
O JA O NEE
Is er een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator met VTS-diploma jeugdsportcoördinator?
O JA O NEE
Verplichte bijlagen:

D1: Organigram van de vereniging
D2: VTS-attest of -diploma van de jeugdsportcoördinator
D3: Taakinhoud
D4: Kort overzicht van de realisaties van het vorige sportjaar en de plannen voor het volgende
seizoen.

E. Bijscholing
Naam actieve jeugdsportbegeleider of sportgekwalificeerde Gevolgde erkende opleiding
jeugdsportcoördinator

Aantal uren

Verplichte bijlagen: E1: Bijscholingscertificaat of attest van deelname, met vermelding van het aantal uren gevolgde
bijscholing.
Ondergetekenden verklaren op hun erewoord dat de opgegeven informatie met de werkelijkheid strookt.

Opgemaakt te ………………………………………………………………… op …………………………………………………………..
De secretaris

De voorzitter

(naam + handtekening)

(naam + handtekening)
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