Oproep aanbieders –Sport In Summer 2021- Sport Dienst
Aanvraagformulier
In te dienen voor : 28/02/21

Het doel van deze oproep aan dienstverleners is het organiseren van buitensport- en
welzijnsactiviteiten in de hele regio van Anderlecht tijdens de zomerperiode 2021
opgenomen in het programma “Sport In Summer 1070”.
De sportieve activiteiten richten zich op verschillende doelgroepen :
kinderen/tieners,volwassenen, senioren, ….
Activiteiten die de inclusie van mensen met een handicap mogelijk maken, zullen prioriteit
krijgen.
De activiteiten vinden plaats van 05/07/2021 tot 28/08/2021.
Activiteiten sportieve vrije tijd bezigheden
De doelstellingen zijn onder meer:
• Stimuleer het beoefenen van sport voor iedereen - atleten en niet-atleten - in een geest
van samenhang en broederschap
• Promoot buitensporten en innovatieve sportactiviteiten
• De openbare ruimtes van Anderlecht doen ontdekken
Selectierooster:
Een partner zal worden gekozen voor een specifieke sportieve activiteit.
De selectie zal plaatsvinden op basis van een evaluatiecriteria die bestaan uit
onderstaande elementen:
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Voorwaarden:
Deze oproep richt zich tot volgende partners: vzw’s, bedrijven, zelfstandingen, clubs,
vrijwiligers actief in het domein sport of welzijn.
De aanbiedingen dienen overeen te stemmen met de geciteerde objectieven en dienen
vermeld te worden op het document.
Contact:
Cortvrient Marie: verantwoordelijke sportieve activiteiten
0498/58/89/94 of mcortvrient@anderlecht.brussels

Presentatie
U bent:
□ Club
□ Bedrijf
□ Een privé persoon
□ Een VZW
□ Een Vrijwilliger

Naam van de structuur:
Ondernemingsnummer/btw-nummer:
NAAM, voornaam van de verantwoordelijke van de structuur:
Adres:
Postcode :
Tél. :
Website:
Bankrekeningnummer: BE
Houder:

Gemeente:
E-mail :

Heeft de operator al in partnerschap met de gemeente Anderlecht aan activiteiten deelgenomen? Ja / Nee

Met andere gemeenten? Ja / Nee

Detail van de activiteiten:

Overzicht van de in het kader van deze projectoproep voorgestelde activiteiten
Voorgestelde activiteiten:

Doelgroep(en):

Voorgestelde frequentie (wekelijks, maandelijks,...):
Voorgestelde uren:

De activiteiten gaan door in het:

□ Frans

□ Nederlands

□ Tweetalig Nl./Fr.

Wat is het maximumaantal deelnemers (let op dat u aan elke deelnemer voldoende aandacht kunt
schenken)?
Zijn uw monitoren/animatoren gevormd en erkend voor de begeleiding van een specifieke doelgroep?
Ervaring en motivatie:

Beschikt u of de coach over een diploma of getuigschrift (sportief, pedagogisch,...)?
•
•

Heeft dit met de activiteit te maken?
Heeft dit met de begeleiding van een specifieke doelgroep te maken?

•

Tarieven met het gedetailleerde en voorgestelde bedrag

Nodige materiaal :

□ Voorzien
□ Niet voorzien
Andere verduidelijkingen:

OPGELET :
Voeg aub bij deze aanvraag een kopie van uw identiteitskaart , statuten ,kopie van de bankkaart en
alle nodige documenten.
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier en het gevraagde document terug voor 28/02/21
via e-mail : sportin1070@anderlecht.brussels
Datum:
NAAM, voornaam en handtekening:

