
Oproep voor partners Sportstages 2021- Sportdienst

Aanvraagformulier

In te dienen uiterlijk op: 17/03/2021

De gemeente Anderlecht zoekt sportclubs die, ondersteund door de Sportdienst van 

Anderlecht, sportstages willen organiseren tijdens de zomerperiode 2021. De 

sportcursussen zijn bedoeld voor kinderen van 5 tot 12 jaar.

Algemene doelstellingen van de oproep:

 De toegang tot lichaamsbeweging en sportactiviteiten voor iedereen bevorderen 

 Kwetsbare personen, zoals grote gezinnen met lage inkomens, ... specifieke 

sporten laten ontdekken.

 Sportclubs van Anderlecht in de kijker zetten en hun sociaal-educatief project 

financieel ondersteunen

Het doel van de stage is: 

 Om kinderen specifieke sporten te laten ontdekken via initiatie. 

Toelatingsvoorwaarden: 

Deze oproep is gericht tot sportclubs die bij een sportfederatie zijn aangesloten.

De voorstellen moeten aan de hierboven vermeldde verwachtingen en doelstellingen 

voldoen en via het formulier worden ingediend.

Selectierooster:

Er wordt slechts één sportclub geselecteerd per sportactiviteit. Er zullen maximum 8 clubs 

worden geselecteerd op basis van een evaluatierooster met de onderstaande criteria, 

waarvoor ten minste 65 punten vereist zijn:

   Organisatie         Kwaliteit      Ervaring
Afstemming op de 

doelstellingen van de 

stage: 

- Activiteit 

- Kwaliteit van het 

toezicht

- Opleiding van de 

coaches

- Hebben reeds sportstages voor 

kinderen georganiseerd

- Hebben al een positieve 

samenwerking gehad



- Planning 

- Aantal deelnemers

- Kinderopvang

- Inschrijvingsmodaliteiten

met de gemeente

          50 Ptn          30Ptn          20 Ptn

Organisatie van de sportstage: 

• De stage moet minstens 4 dagen ononderbroken sportbeoefening bevatten en er

moeten ten minste 12 kinderen aan deelnemen. 

• De sportstage is bedoeld voor kinderen van 5 tot 12 jaar.

• De prijs van de stage is vastgelegd op 50€ per deelnemer.

• De sportstage wordt georganiseerd tussen 05/07/2021 en 27/08/2021.

Ondersteuning van de Sportdienst:

De Sportdienst engageert zich om: 

• De organisatie van de sportstage financieel te ondersteunen tegen een forfaitair 

bedrag van 500 euro.

• Indien mogelijk sportinfrastructuur gratis ter beschikking te stellen van de 

organiserende club.

• De promotie en informatie omtrent de sportstage aan het doelpubliek te verzorgen.

Follow-up van de stage:

• De sportdienst zal toezien op de kwaliteit en de follow-up van het stageaanbod.

• Na afloop van de voltooide stage moet de organisator binnen twee maanden een 

activiteitenverslag verzenden.

Voorstelling

Naam van de club :

Contactgegevens van de verantwoordelijke:

Naam:                                    
 

Voornaam: 



Functie: 

Adres: 

C.P. :                                                                                       Gemeente:

Tel. :                                                                                              

 E-mail :   

Heeft u reeds deelgenomen aan activiteiten in samenwerking met de gemeente Anderlecht? Ja / Nee

Met andere gemeenten? Ja / Nee

Toelichting over de verrichte activiteiten :

Informatie over de voorgestelde stage:

Titel van de stage:

Betreft: 

Datum van uitvoering:

Plaats van uitvoering: 

Nood aan infrastructuur:

 □ Ja

 □ Nee

De activiteiten worden gegeven in:          □ Frans          □ Nederlands          □ Tweetalig FR/NL

* Gelieve een beschrijving van de organisatie van de voorgestelde stage bij te voegen

Deelnemers: 

Wat is het maximale aantal deelnemers dat kan meedoen aan de stage?  



Opleiding van toezichthouders: 

Zullen de sportcoaches in het bezit zijn van een diploma of certificaat (sport, pedagogisch, …)? 

Gerelateerd aan de activiteit?

Hoeveel begeleiders zijn er voorzien voor het te ontvangen publiek? 

Andere details:

Toe te voegen document: statuten en beschrijving van de organisatie van de stage. 

Het ingevulde en ondertekende formulier en de gevraagde documenten moeten vóór 17/03/2021 worden 
opgestuurd naar Marie Cortvrient, Coördinator Sportactiviteiten, per e-mail:  
sportin1070@anderlecht.brussel  s   

Datum:

NAAM, voornaam en handtekening:

mailto:sportin1070@anderlecht.brussels
mailto:sportin1070@anderlecht.brussels

