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Aan: stadsbestuur Herentals 

  Afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking 

   Augustijnenlaan 30 

               2200 Herentals 

 

Aanvraagformulier voor subsidies bij gebruik van niet-gemeentelijke, 

polyvalente en overdekte infrastructuur 

 
Dit aanvraagformulier met bijlagen moet schriftelijk verstuurd worden aan het college van 

burgemeester en schepenen, Augustijnenlaan 30, Herentals uiterlijk 1 december voor het volgende 

kalenderjaar. Enkel dit formulier is geldig. 

 

AANVRAGER: 

Naam sportvereniging : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Naam aanvrager:  ……………………………………………………………………………………………………….. 

Functie in de vereniging: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adres sportvereniging:  ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

Contactpersoon sportvereniging: ……………………………………………………………………………………………………. 

Mailadres contactpersoon sportvereniging: ……………………………………………………………………………………. 

 

Dit aanvraagformulier moet volgende bijlagen bevatten: 

- de samenstelling van het bestuur van de vereniging met vermelding van naam, volledig adres 

en functie van de leden van de raad van bestuur 

- een duidelijke omschrijving van de aard van de activiteiten van de vereniging 

- een kostenraming van de huur voor het gebruik van niet-gemeentelijke sportinfrastructuur 

voor het betreffende kalenderjaar 

- het advies van de gemeentelijke afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking 

waaruit blijkt dat de sportvereniging niet of onvoldoende terecht kan in de gemeentelijke 

sportinfrastructuur. 

 

Een aanvraag voor uitbetaling van de subsidies wordt schriftelijk verstuurd aan het stadsbestuur van 

Herentals, afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking, Augustijnenlaan 30 vóór 30 april 

voor het voorafgaande kalenderjaar. 

 

De aanvraag tot uitbetaling moet volgende bijlagen bevatten:  

- kostennota’s 

- facturen of andere bewijzen van gebruik van de niet-gemeentelijke sportinfrastructuur, 

opgemaakt door de verhuurder met duidelijke vermelding van huurbedragen en data. 

 

Dit aanvraagformulier moet volledig en nauwkeurig ingevuld worden en ondertekend door de 

voorzitter en secretaris van de aanvragende vereniging.  

 

Opgemaakt te Herentals, op (datum) 

 

 

Handtekening voorzitter     Handtekening secretaris 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De subsidies bij gebruik van niet-gemeentelijke, polyvalente en overdekte infrastructuur zijn financiële 

tegemoetkomingen van het stadsbestuur. De subsidie bedraagt het verschil tussen de huurprijs van de private 

sportinfrastructuur en de gemeentelijke retributie voor een terrein met dezelfde afmetingen. 


