AANVRAAG

AANVRAAG TOELAGE UITZONDERLIJKE SPORTMANIFESTATIE
Dit formulier dient bezorgd te worden aan:
stad Tienen
dienst Sport
Reizigersstraat 81 – 3300 Tienen
tel 016 80 48 94
sport@tienen.be
De clubs die deze subsidiëring aanvragen moeten erkend zijn door de stad en aangesloten zijn bij de Tiense
Sportraad. Een uitzonderlijke sportmanifestatie is een sportorganisatie die voor de erkende sportvereniging
niet tot de normale werking behoort qua omvang en financiële inbreng en die een meerwaarde qua uitstraling
betekent voor de betrokken vereniging en de stad Tienen.
De sportmanifestatie moet op het grondgebied van de stad Tienen plaats vinden. Indien de vereniging kan
aantonen dat er voor de organisatie van de grote sportmanifestatie geen, onvoldoende of niet aangepaste
accommodatie aanwezig is op het stedelijk grondgebied, of hiervoor geen toelating verkrijgt, kan van deze
verplichting worden afgeweken. Alle erkende sport- en ontspanningsverenigingen kunnen ook een toelage
krijgen voor hun 25-50-75 en 100-jarig bestaan en veelvouden hiervan, indien er ook effectief een viering met
organisatie plaats vind. Infrastructuurwerken of renovatiewerken zijn hier uitgesloten.
De aanvraag voor zulke éénmalige/uitzonderlijke betoelaging moet minstens 2 maanden vóór de datum van
de manifestatie en uiterlijk op 1 april van het jaar van de activiteit worden ingediend op het volgend adres:

Stad Tienen/dienst sport, Reizigerstraat 81, 3300 Tienen.

De volgende club:……………………………………………………………………………....vraagt een uitzonderlijke toelage aan voor:
……………………………………………………………………………………………………………………………………......................... (Naam van de organisatie).

1. Manifestatie:
Datum:………………………………………Plaats:…………………………………………………………………………………………………
Aard en benaming van de beoefende sporttakken:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Er werd eveneens een aanvraag tot toelage gedaan bij de federatie, gemeentebestuur, provincie, elders.
Ja - Neen *
* Deze aanvraag werd goedgekeurd voor .............................................................................................................
* Deze aanvraag werd niet goedgekeurd.
2. Belang/uitstraling van de manifestatie:

3. De verwachte deelnemers:
Aantal deelnemers:……………………………. Aantal deelnemende clubs: ................................................................
Is de manifestatie internationaal ? Ja - Neen *
Zo ja, uit welke landen komen deze clubs:............................................................................................................

4. Programma:
In bijlage een gedetailleerd programma bijvoegen.
5.

Financiële voorwaarden:

A. Is de manifestatie als winstgevend bedoeld: Ja

- Neen*

B. Gedetailleerde begroting:
- Organisatiekosten: …………………………………………………………
- Publiciteitskosten: ………………………………………………………....
- Reiskosten:……………………………………………………………………..
- Verblijfskosten:………………………………………………………………..
- Andere kosten:………………………………………………………………..
(huur lokalen, huur materiaal, prijzen, trofeeën, enz….)
C. Afrekening na de manifestatie:
Na de manifestatie dienen, zo spoedig mogelijk maar ten laatste 1 maand na datum, een volledig verslag
over het verloop van de manifestatie, evenals de afrekening, ingediend bij de dienst sport.
Alle uitgaven dienen gestaafd door rekenplichtige stukken of betaalbewijzen.
Wij bevestigen op onze eer dat deze verklaring oprecht en volledig is.
De voorzitter

De secretaris

De afgevaardigde SR

Namen: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel. GSM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Handtekening:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rekeningnummer van de club :………………………………………………………………………………………………………………
Datum van aanvraag: ….…/ ..…../…………….
Liefst zo vlug mogelijk binnensturen !!!!
INDIENEN: minstens 2 maanden voor de organisatie en uiterlijk op 1 april van het jaar van de activiteit.

