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Aanvraag voor het gebruik van gemeentelijke sportinfrastructuur
voor seizoen 2022-2023

Dit formulier moet ingevuld, ondertekend en vergezeld van de gevraagde documenten voor 
20 maart 2022 worden gestuurd per e-mail naar sports@anderlecht.brussels of per post naar 
Sportdienst – Van Lintstraat, 6 - 1070 Anderlecht

1. Inlichtingen

Officiële naam van de organisatie  : ..................................................................................................

Rechtsvorm* : ....................................................................................................................................

Adres van de maatschappelijke zetel* : .............................................................................................

Activiteit van de organisatie : .............................................................................................................

Federatie* : ........................................................................................................................................

Website van de organisatie : .............................................................................................................

Sociaal Network : ..............................................................................................................................

2. Contactgegevens

 Officiële vertegenwoordiger

Naam, Voornaam, Functie : ...............................................................................................................

Adres  : ..............................................................................................................................................

Telefoon : ...........................................................................................................................................

Mail :..................................................................................................................................................

 Contactpersoon (alle communicatie verloopt via de contactpersoon!)

Naam, Voornaam, Functie : ...............................................................................................................

Adres  : ..............................................................................................................................................

Telefoon : ...........................................................................................................................................

Mail :..................................................................................................................................................

* Velden gemarkeerd met een asterisk moeten indien relevant worden ingevuld

Contact
sports@anderlecht.brussels

Gemeentebestuur Anderlecht
Raadsplein 1
1070 Anderlecht

Telefoon
+ 32 800 07 00
www.anderlecht.be

mailto:sports@anderlecht.brussels
mailto:sports@anderlecht.brussels
http://www.anderlecht.be/
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3. Doelgroep

 Categorieën van activiteitengroepen :

Groep volwassenen ja neen

Groep jongeren            ja neen

Groep gemengd ja neen

Groep senioren ja neen

Groep inclusie en/of handicap ja neen

 Profiel van het publiek :

Vrouwelijk ja neen

Mannelijk ja neen

Gemengd ja neen

 Profiteert u van het Anderlecht-tarief?  :

Bestaat de entiteit voor meer dan 40% uit Anderlechtenaren          ja neen

Voert u al langer dan 5 jaar sportactiviteiten uit 
op gemeentelijk grondgebied?  ja  neen

4. Sportgids 

Wilt u reclame maken voor de actie sportcheques?:               ja neen

Geïnteresseerd in een vermelding in de Sportgids?: ja neen

Contactpersoon voor vermelding in de Sportgids :.............................................................................

Telefoon : ..........................................................................................................................................................

Mail: ..................................................................................................................................................................

Contact
sports@anderlecht.brussels

Gemeentebestuur Anderlecht
Raadsplein 1
1070 Anderlecht

Telefoon
+ 32 800 07 00
www.anderlecht.be

http://www.anderlecht.be/
mailto:sports@anderlecht.brussels
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5. Reservering1Vul a.u.b. één regel per tijdslot in, zoals aangegeven op de voorbeeldregel in het grijze vak. Geef voor voetbalvelden uw voorkeur 

aan (volledig of half veld).

1 – Naam van de 
infrastructuur
2 - Voorkeur
volledig of half 
voetbalveld

1 - Dag
2 - Uur

Type
training
wedstrijd.

Frequentie
1 x  per week
1 week op 2.

1 - Samenstelling van het publiek
senioren, volwassenen, jongeren - 18
jaar, gemengd, mensen met een 
handicap.
2 - Aantal deelnemers
3 - Leeftijdscategorie en geslacht
meisjes of jongens of gemengd.

Sport

1- Verdi stadion.
2- half voetbalveld

1- Zondag.
2- 11:00 tot 12:30.

Wedstrijd. 1 week op 2. 1 - Jongeren.
2 - 12 personen.
3 - 11 jaar / cat. U11 - Meisjes.

Voetbal.

1  U kunt deze pagina indien nodig in meerdere exemplaren afdrukken - Op de volgende pagina worden de verschillende infrastructuren die u kunt huren weergegeven
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6. Naam van te huur beschikbare infrastructuur

Buiteninfrastructuur Binneninfrastructuur 

 Jesse Owens - Atletiekbaan

 Verdi

 Vercauteren

 Vogelenzang sportveld.1 gras

 Vogelenzang sportveld.2 
synthetisch

 Vogelenzang sportveld.5 
synthetisch

  Simonet

  Trèfles

  Lemmens omnisporthal

  Lemmens bokshal

    Omnisporthallen in scholen  

(P1 – M8) Clair Soleil
(P6/13) Les Marronniers (Estrade)
(P6/13) Les Marronniers (Préau)
(P12 – M12) Le Tilleul
(L7) GBS Scheut
(P14) Scherdemael
(P15 – M9) Moortebeek
(P16 – M15) Les Peupliers
(P17) Pierre Lairin
(P18) Les Étangs
(P19) Les Asters
(P21) La Roue
(P22 – M20) Maurice Carême

(K9) Goede Lucht
Athénée Bracops Lambert (Bertaux)
Athénée Bracops Lambert (parc)
Athénée Bracops Lambert (Procession)
(P9 – 10)Carrefour
Les Tournesols
(P24) Les Pommiers
Kameleon (Curo Hall)
Institut Marius Renard
Institut Marius Renard – Annexe
(L1/12) GBS Veeweide – Salle
(L1/12) GBS Veeweide – Préau
(L13) GBS Dertien

De hurende structuur is verplicht om de coördinatie van de sportdienst 
(sports@anderlecht.brussels of 02/800 07 03) te informeren in geval van niet-gebruik van de 
sportinfrastructuur

7. Opmerkingen

Uw opmerkingen en/of verduidelijkingen : .........................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Contact
sports@anderlecht.brussels

Gemeentebestuur Anderlecht
Raadsplein 1
1070 Anderlecht

Telefoon
+ 32 800 07 00
www.anderlecht.be

https://anderlecht.be/nl/zalen-en-terreinen
http://www.anderlecht.be/
mailto:sports@anderlecht.brussels
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8. Lid van het Comité en/of van de Raad van Bestuur*

  Voorzitter

Naam en Voornaam : ........................................................................................................................

Adres  : ..............................................................................................................................................

Telefoon : ...........................................................................................................................................

Mail :..................................................................................................................................................

  Secretaris

Naam en Voornaam : ........................................................................................................................

Adres  : ..............................................................................................................................................

Telefoon : ...........................................................................................................................................

Mail :..................................................................................................................................................

  Penningmeester

Naam en Voornaam : ........................................................................................................................

Adres  : ..............................................................................................................................................

Telefoon : ...........................................................................................................................................

Mail :..................................................................................................................................................

Contact
sports@anderlecht.brussels

Gemeentebestuur Anderlecht
Raadsplein 1
1070 Anderlecht

Telefoon
+ 32 800 07 00
www.anderlecht.be

http://www.anderlecht.be/
mailto:sports@anderlecht.brussels
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9. Documenten te voegen bij uw aanvraag

Kopie van de voor- en achterkant van de identiteitskaart van de officiële     

vertegenwoordiger.

Kopie van de statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad of intern reglement.

Officiële spelerslijst met woonplaats en geboortedatum.

Aanvr  a  a  g  formulier   indien uw vzw niet de beoefening van een sportactiviteit als 

hoofddoel heeft*.

Kopie van het verzekeringspolisdocument (tenzij aangesloten bij de federatie)*.

Naam van de verzekeringspolis algemene BA* : ...............................................................................

Nummer van de verzekeringspolis* : .................................................................................................

Bij gebrek aan alle relevante informatie wordt de aanvraag niet in behandeling
genomen! Volledige aanvragen die vóór 20 maart 2022 zijn verzonden, krijgen voorrang.
In een tweede stap worden onvolledige, te laat ingediende aanvragen en aanvragen die
betrekking hebben op de oproep tot het indienen van aanvragen voor vzw's die niet de

sportbeoefening als hoofddoel hebben, geanalyseerd.

Wij verklaren kennis te hebben genomen van het bijgevoegde reglement voor de bezetting van 
gemeentelijke sportinfrastructuur (ook beschikbaar op de website     v  a  n   d  e   gemeente Anderlecht  ) en
de verplichtingen die hieruit voortvloeien. Wij gaan akkoord met de inhoud van dit reglement en 
verbinden ons ertoe het strikt toe te passen.

Naam Datum Handtekening

10. In te vullen door het bestuur

Datum van ontvangst :

Volledig dossier:          ja          neen

Huidig onbetaald bedrag:

Toe te passen tarief:

Contact
sports@anderlecht.brussels

Gemeentebestuur Anderlecht
Raadsplein 1
1070 Anderlecht

Telefoon
+ 32 800 07 00
www.anderlecht.be
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