AANSLUITING SPORTRAAD EN
AANVRAAG TOT ERKENNING
Seizoen 2016 - 2017
Nieuwe sport- of ontspanningsvereniging
NAAM VAN DE VERENIGING:……………………………………………………………………………….
Bij welke bond/federatie is de club aangesloten ? …………………………………………………………………………

1. SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
Vergeet niet ALLE GEGEVENS VAN ELK BESTUURSLID (naam, adres, tel, mailadres) in te vullen en dit
duidelijk en correct te vermelden aub !!

NAAM EN VOORNAAM
BESTUURSLID

FUNCTIE

ADRES

VOORZITTER
Tel, gsm en mailadres:

ONDERVOORZITTER
Tel,gsm en mailadres:

SECRETARIS
Tel,gsm en mailadres:

PENNINGMEESTER
Tel, gsm, en mailadres:
VERANTWOORDELIJKE
JEUGD
Tel, gsm en mailadres

Afgevaardigde
sportraad
Tel, gsm en mailadres:

Briefwisseling te
richten aan:
Tel, gsm en mailadres:

Plaatsvervanger
sportraad
Tel, gsm en mailadres:

2. OPGAVE VAN HET AANTAL ACTIEVE SPORTENDE LEDEN
Vul onderstaande tabel in en voeg een ledenlijst bij.
Woonachtig
in Tienen
buiten Tienen
Algemeen totaal

Jeugd -18 jaar

Volwassenen

55+

Totaal

3. STATUTEN (vzw) of HUISHOUDELIJK REGLEMENT (feitelijke vereniging)
Oprichtingsdatum:…………………………… Structuur: VZW/feitelijke vereniging (1) (1) omcirkel uw antwoord
(1) omcirkel uw antwoord
Is de vereniging statutair opgericht?
Ja/Neen (1)
(De statuten (bij vzw) en/of het huishoudelijk reglement (bij federatie), indien nog niet in bezit van de
sportdienst, bijvoegen !!!)

4. OPGAVE VAN REGELMATIGE EN ACTIEVE SPORTBEOEFENING (alleen de trainingsmomenten).

Afdelingen/groepen

Welke dagen ?

Welke uren ?

Waar ?

Vinden al uw sportactiviteiten plaats op het grondgebied van Tienen? Ja/neen
Zo ja, bewijs bijvoegen.
Indien neen, waar?........................................................................................................................................................
waarom?...........…………………………………………….....................................................................................

5. OPGAVE VAN ADRES VAN ZETEL OF LOKAAL VAN DE VERENIGING
Waar heeft de club haar zetel? Bij voorzitter of secretaris ?.....................................................................................
Waar heeft de club haar lokaal of terrein(en)?
Lokaal:…………………………………………………………………………………………………………………………………………................
Terreinen:……………………………………………………………………………………………………………………………………………........
Telefoonnr.:…………………………………………………………………………………………………………………....................................
Website van de club......................................................................................................................................................

BANKREKENINGNUMMER VAN DE CLUB
Rekening van de begunstigde (IBAN):

B

E

BIC begunstigde:
Naam en adres begunstigde (= niet het adres van de bank):
BELANGRIJK !!! - Gelieve alle gegevens in te vullen aub !!!

De afgevaardigde sportraad,

De secretaris,

…………………………………………

…………………………………

Datum:………………………………………..
De voorzitter,
…………………………………

Deze aanvraag dient ingediend te worden vóór …………………………..20.. aan sportdienst Tienen,
Reizigersstraat 81 3300 Tienen of via e-mail: ann.delvaux@tienen.be.
Belangrijk om te weten!
De aanvragers houden er rekening mee dat zij alleen lid kunnen zijn van de adviesraad waarvoor hun hoofdactiviteiten representatief zijn. Deze erkenning stelt ons in
staat om onze databestanden aan te passen aan de huidige situatie binnen de verenigingen.
Wet 08/12/1992: Tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens.
Deze gegevens zullen gebruikt worden voor administratieve doeleinden en eventueel worden doorgegeven aan geïnteresseerden (NIET voor commerciële doeleinden).
De belanghebbende kan de gegevens inzien of laten verbeteren op de Sportdienst Tienen, Reizigersstraat 81, 3300 Tienen.
Indien de belanghebbende niet wenst dat de gegevens worden doorgegeven dient hij de sportdienst hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

