
 
 
 
 

 

AANVRAAGFORMULIER “SUBSIDIE AANKOOP BEKERS, MEDAILLES EN GESCHENKEN” 
 
GEGEVENS AANVRAGER 

Naam vereniging  

Naam contactpersoon  

Correspondentieadres  

Tel / GSM  

E-mailadres  

IBAN-nummer BE - 

IBAN-nummer staat op naam van  

 
GEGEVENS SPORTACTIVITEIT: 

Datum activiteit  

Benaming activiteit  

Omschrijving  

Plaats activiteit  

  
AANGEKOCHTE PRODUCTEN 
Gelieve aan te kruisen  welke producten door de vereniging aangekocht werden (factuur toevoegen): 

  Bekers 
  Trofeeën 
  Medailles 
  Bloemen 
  Cadeaubonnen gemeente Brecht (verkrijgbaar op de dienst vrije tijd) 
  Geschenkmand met streekproducten gemeente Brecht (verkrijgbaar op de dienst vrije tijd) 
 

 
Door ondertekening van dit formulier verklaart de aanvrager akkoord te gaan met het bijgevoegde reglement.  
 

Datum: ……/……/………… 

Naam + Voornaam: ………………………………………………… 

Handtekening: ……………………………………………………….. 

 

Gelieve het aanvraagformulier te bezorgen aan de gemeentelijke sportdienst – Gemeenteplaats 1, 2960 Brecht  
Als bijlage voegt u een factuur toe van de aankoop op naam van de vereniging. 

  



 

 

REGLEMENT “SUBSIDIE AANKOOP BEKERS, MEDAILLES EN GESCHENKEN” 
 

Artikel 1 – Omschrijving 
De Brechtse sportraad voorziet een subsidie voor de aankoop van bekers, medailles of geschenken door erkende Brechtse 
sportverenigingen in het kader van een door de vereniging georganiseerd sportevenement. De terugbetaling betreft maximaal 
70 euro. 
 
Artikel 2 – Wie komt in aanmerking? 
De aanvragende sportvereniging moet aangesloten zijn bij de Brechtse sportraad. 
 
Artikel 3 – Welke bekers, medailles en plaatsvervangende geschenken komen in aanmerking? 
Volgende producten komen in aanmerking voor het aanvragen van een subsidie: 

- Bekers 
- Trofeeën 
- Medailles 
- Bloemen 
- Cadeaubonnen gemeente Brecht (verkrijgbaar op de dienst vrije tijd) 
- Geschenkmand met streekproducten gemeente Brecht (verkrijgbaar op de dienst vrije tijd) 

Er worden geen uitzonderingen toegestaan voor de terugbetaling van andere geschenken of producten dan hierboven 
vermeld. 
 
Artikel 4 – Welke activiteiten komen in aanmerking? 
De bekers, medailles of geschenken dienen aangekocht te worden in het kader van een door de sportvereniging georganiseerd 
sportevenement of - activiteit: 

- Tornooi 
- Competitie 
- Wedstrijd 
- (Club)kampioenschap 
- (Club)klassement 
- Brevettendag (enkel geldig voor jeugdleden) 

De subsidie is niet geldig voor de aankoop van geschenken voor het bedanken of huldigen van verdienstelijke leden. 
 
Artikel 5 – Subsidiebedrag  
Elke sportvereniging kan 1 maal per jaar een aanvraag indienen voor een tussenkomst van maximum 70 euro. 
 
Artikel 6 – Aanvraagprocedure 
De sportvereniging dient de subsidie aan te vragen via het daartoe bestemde aanvraagformulier dat ingediend wordt bij de 
gemeentelijke sportdienst – Gemeenteplaats 1, 2960 Brecht.  
Bij het aanvraagformulier dient een factuur van de aankoop op naam van de vereniging toegevoegd te worden. 
 
Artikel 7 – Toekenning en uitbetaling van de subsidie 
De toekenning van de subsidie gebeurt door de sportraad tijdens de eerstvolgende vergadering na ontvangst van de aanvraag. 
Na goedkeuring door de sportraad van de aanvraag , zal een bedrag van maximaal 70 euro overgemaakt worden op het 
rekeningnummer van de aanvragende sportvereniging.  
 
Artikel 8 – Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking vanaf 01-09-2013. 


