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Formulier voor de aanvraag van een uitzonderlijke subsidie 
voor de sportsector in Etterbeek 

Uiterlijk 31 oktober 2022 indienen 

Bescherming van persoonsgegevens: 

De gegevens worden door de dienst Sport van de gemeente Etterbeek verwerkt om  uw subsidieaanvraag in het kader van deze 
projectoproep te beantwoorden. 

Er worden geen gegevens gedeeld met derden zonder uw toestemming, die zo nodig gevraagd zal worden.  

Dit document wordt bewaard gedurende de administratieve bewaartermijn van de gemeentelijke archieven.  

Het recht op toegang en verbetering van uw gegevens kunt u uitoefenen door een e-mail sturen naar sport@etterbeek.brussels of per 
brief naar het gemeentebestuur van Etterbeek – dienst Sport, Kazernenlaan 31/1, 1040 Etterbeek. 

Met vragen in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming 
via e-mail naar dpo@etterbeek.brussels. 

 

INFORMATIE OVER DE AANVRAGER VAN DE SUBSIDIE 

1. Informatie over de sportclub, sportvereniging of dansschool (entiteit)   

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Juridische vorm: ………………………… Ondernemingsnummer (indien bestaand): …………………… 

Adres van de maatschappelijke zetel: ………………………………………………………………………… 

Tel.: ………………………………..…… E-mail: ……………………………………………………….…...…… 

Hebt u al een gemeentelijke subsidie gekregen? Zo ja, welk bedrag? …………………. euro 

2. Gegevens van de vertegenwoordiger/contactpersoon: 

Naam: ………………………………………………… Voornaam: ……………..……………………………… 

Tel.: (Indien verschillend van entiteit) ………….………….. E-mail (Indien verschillend van entiteit): 

………….………….. 

3. Bankgegevens:  

Rekeninghouder: …………….…………………………............................................................................ 

IBAN-rekeningnummer: BE………………………………………………...……………………………………… 

mailto:sport@etterbeek.brussels
mailto:dpo@etterbeek.brussels
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4. Aanvraag: 

A: een werkingssubsidie* 
B: een projectsubsidie* 

 
* het deel dat voor u van toepassing is invullen 
 
 
A: AANVRAAG VAN EEN WERKINGSSUBSIDIE: voor regelmatige activiteiten 

•  Huur van zalen      □ 

• Aankoop van materiaal   □ 

• Betaling van coaches en animatoren □ 
(vink het juiste vakje aan) 

1. Beschrijving van de entiteit (discipline, doelgroep, plaats van de activiteiten...) 

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

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

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

2.   Omschrijving van de doelstellingen 

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

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

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

3.   Gevraagde bedrag en rechtvaardiging 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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B: AANVRAAG VAN EEN PROJECTSUBSIDIE  
• stage of verblijf  □ 

• toernooi of gala  □ 

• andere   □ 

 (vink het juiste vakje aan) 

1. Beschrijving van de entiteit (discipline, doelgroep, plaats van de activiteiten...) 

……………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Doelstellingen die het project nastreeft  

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

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

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

3 Doelgroep van het project en plaats van de activiteit 

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

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

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

5. Planning van het project 

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

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

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

6. Gevraagde bedrag en rechtvaardiging (of alle bewijzen als het project is afgelopen: 

financieel en uitvoering) 

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

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ik verklaar kennis te hebben genomen van het reglement voor de toekenning van een 

uitzonderlijke subsidie voor de sportsector in Etterbeek, dat werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 26 december 2022, en akkoord te gaan met de voorwaarden. Ik verklaar alle 

gegevens die zijn ingevuld op dit formulier voor waar en oprecht. 

Datum en handtekening:  

 

 

 

 

 

 

 


