Aanvraagformulier BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR
De vragen van het aanvraagformulier zijn identiek voor nieuwbouw- en renovatieprojecten,
tenzij anders aangegeven in dit document.
1 - AANVRAGER
Dossiernaam (naam sportinfrastructuur, nieuwbouw/ renovatie, jaar van aanvraag)
Identificatie aanvrager (meerdere mogelijk)
Naam
Ondernemingsnummer
Adresgegevens
Juridisch statuut
BTW nummer
BTW aftrekbaar?
Identificatie gemandateerde (gemachtigde inzake ondertekening aanvraagformulier)
Naam gemandateerde
Functie gemandateerde
Rekeningnummer waarop eventuele subsidie mag gestort worden (gelinkt aan
gemandateerde)
Contactpersonen (min.2)
Naam
Email
Telefoon
Functie
2 - PROJECT
Naam sportinfrastructuur
Nieuwbouw/ renovatie?
Bouwjaar?
Laatste grondige renovatie: toelichting? (enkel bij renovatieproject)
Omschrijving van het project (max. 10 regels)
Omvat subsidieaanvraag meerdere infrastructuren gelegen in hetzelfde sportcentrum (1
adres) waarvoor subsidie wordt aangevraagd?
Soort infrastructuur (meerdere mogelijk): 63 types
Adresgegevens
Breedtegraad en lengtegraad (gemakkelijk terug te vinden in Google Maps)
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3 – SUBSIDIEVOORWAARDEN (MINIMALE EISEN)
3.1. De sportinfrastructuurwerken zijn nog niet gestart op het moment van de
subsidieaanvraag.
Zijn de sportinfrastructuurwerken gestart vóór 1/10/2017? Geef aan welke werken al gestart
zijn. Deze werken worden niet gesubsidieerd.
3.2. De subsidieaanvrager is eigenaar of beschikt over een langdurig zakelijk recht op de
grond waarop de sportinfrastructuur wordt gebouwd.
Heeft de subsidieaanvrager een langdurig zakelijk recht op de grond waarop de
sportinfrastructuur wordt gebouwd? Te beantwoorden per type infrastructuur.
Uploaden bijlage: elk zakelijk recht per type infrastructuur
3.3. Wordt de sportinfrastructuur opengesteld voor een breed publiek? Ja/ nee
Te beantwoorden per type infrastructuur.
3.4. De subsidieaanvrager garandeert billijke toegangsprijzen voor de gebruikers van de
sportinfrastructuur.
Uploaden bijlage: tarievenlijst en/of retributielijsten (van alle infrastructuren)
3.5. Voor de sportinfrastructuur kunnen de nodige stedenbouwkundige vergunningen
bekomen worden.
Is de vergunning al aanwezig? Ja/nee
Uploaden bijlage: vergunning
Wat is de stedenbouwkundige bestemming van het perceel waarop de infrastructuur wordt
gebouwd? Hoofdcategorieën + eigenlijke bestemming
Is er een BPA van toepassing? Ja/nee - Naam BPA
Is er een RUP van toepassing? Ja/nee - Naam RUP
Laten de stedenbouwkundige voorschriften op de voorgestelde plaats de inplanting van het
project toe? Ja/nee
Is er een MER van toepassing? Ja/nee - Naam MER
Is jouw project reeds besproken met de dienst stedenbouw van de gemeenten/ steden of
provincie waar het project wordt gerealiseerd? Ja/nee
Te beantwoorden per type infrastructuur.
3.6. De sportinfrastructuur kan tijdig opgeleverd worden, uiterlijk binnen drie jaar na de
toekenning van de investeringssubsidie.
Inschatting datum goedkeuring RUP (in geval RUP nog in opmaak); opstart
overheidsopdracht; einde overheidsopdracht; aanvraag stedenbouwkundige vergunning;
verkrijgen stedenbouwkundige vergunning; start werken; voorlopige oplevering; opening;
definitieve oplevering.
Te beantwoorden per type infrastructuur (Ja/nee/niet van toepassing + optionele toelichting)
Geef een gedetailleerde toelichting over het proces.
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3.7. De sportinfrastructuur is financieel haalbaar en financieel duurzaam.
Vul het sjabloon financiële duurzaamheid in (inschatting inkomsten + uitgaven 10 jaar)
Vul het sjabloon financiële haalbaarheid in (meetstaat per type infrastructuur)
Wordt het project door meerdere financiers gefinancierd?
Aanduiden financiers + bedrag in cijfers als procentueel aandeel
Gebaseerd op bouwtechnisch bestek, hoofdcategorieën https://www.vmsw.be
Sjablonen worden door Sport Vlaanderen asap voorzien.
3.8. De sportinfrastructuur is energetisch duurzaam.
Engagementsverklaring per type infrastructuur: sjabloon wordt voorzien en uploaden.
Energiebesluit:
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019755&param=inhoud
3.9. De sportinfrastructuurwerken hebben een minimale investeringswaarde aan
sportgerelateerde investeringskosten: 500.00 exclusief BTW
Wordt afgeleid uit het sjabloon financiële duurzaamheid.
4 – BOVENLOKALITEIT
Per infrastructuur: oppervlakte, hoogte en volume; aanduiden of er topsportgelegenheid is;
aantal bedden (min. 40 bedden) in functie van slaapgelegenheid meegeven.
Cluster = verzameling sportinfrastructuren in omgeving (diameter 600m), daarom niet op 1
adres.
Sportinfrastructuren aanduiden op een kaartje die in de buurt (diameter 600m) gelegen zijn.
Sport Vlaanderen doet een voorstel: mogelijkheid om sportinfrastructuren toe te voegen.
5 – BEOORDELINGSCRITERIA
5.1. Behoefte
Maak een omgevingsanalyse gerelateerd aan de te realiseren sportinfrastructuur. (max
15.000 tekens): bijvoorbeeld trends, demografie, sportparticipatie, huidig sportaanbod,
sportverenigingen, sportbeleid van lokale bestuur, beleid sportfederatie, draagkracht, SWOT,
duurzaamheid, … Dit zijn voorbeeldthema’s en hoeven niet allemaal aan bod te komen.
Toon aan hoe de investering zal bijdragen aan het huidige en toekomstige sportlandschap in
de regio.
5.2. Bereik
Geef het aantal bezoekers van de laatste 5 jaar per doelgroep. (enkel bij renovatieproject)
Geef een inschatting van het aantal te verwachten bezoekers over een periode van 5 jaar
vanaf de voorlopige oplevering per doelgroep.
Bezetting van de laatste 5 jaar van de sportinfrastructuur. (enkel bij renovatieproject)
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5.3. Samenwerking
Zijn er samenwerkingsverbanden (intersectoraal/intergemeentelijk)? Geef een grondige
motivering waarom er al dan niet samenwerkingsverbanden worden aangegaan
Zijn er samenwerkingsverbanden inzake de realisatie van het project? Omschrijf de
samenwerking. Geef ook aan binnen welke termijn alle afspraken rond zullen zijn, indien dit
nog niet het geval is. Motiveer ook indien er geen samenwerking inzake realisatie wordt
beoogd.
Zijn er samenwerkingsverbanden inzake de exploitatie van het project? Omschrijf de
samenwerking. Geef ook aan binnen welke termijn alle afspraken rond zullen zijn, indien dit
nog niet het geval is. Motiveer ook indien er geen samenwerking inzake exploitatie wordt
beoogd.
Zijn er andere samenwerkingsverbanden? Omschrijf de samenwerking. Geef ook aan binnen
welke termijn alle afspraken rond zullen zijn, indien dit nog niet het geval is. Motiveer ook
waarom er geen andere samenwerkingsverbanden worden aangegaan.
Toon de samenwerkingsverbanden eventueel aan a.d.h.v. documentatie (vb. contracten,
verslagen, verklaringen…). Voeg deze toe als bijlage.
Ter info:
http://www.isbvzw.be/nl/search/index.html?searchField=samenwerking&submit=Zoeken of
http://www.isbvzw.be/content/10118/Presentaties-Workshops-Zwembaden-2016.html
5.4. Integrale toegankelijkheid
Op welke wijze streeft u naar een inclusief aanbod voor bezoekers waaronder vb. kansarmen,
jonge gezinnen, sportclubs, allochtonen en in het bijzonder personen met een handicap en
ouderen. Omschrijf welke acties bijdragen tot het geven van gelijke kansen en een
evenwaardige participatie. Geef aan wat er reeds aanwezig is en/ of u bijkomende
inspanningen zal doen (renovatieproject). Enkel een beleid inzake tarieven is onvoldoende.
(max. 2.500 tekens)
Omschrijf op welke wijze je het thema toegankelijkheid in functie van de visie 'Ontwerpen
voor iedereen' benadert en laat deel uitmaken van bv. de toekomstige vernieuwing, de
dienstverlening of het (bouw)dossier. Toegankelijkheid is meer dan ‘een rolstoel’ en ‘brede
deuren’ alleen. Sinds enige tijd streven wij in Vlaanderen naar een geïntegreerde en
proactieve visie met oog voor het ‘Ontwerpen voor iedereen’. (optionele bijlage) (max. 3.500
tekens)
Op welke wijze is de integrale toegankelijkheid van de infrastructuur en zijn omgeving
gegarandeerd of zal u deze optimaliseren. Geef een omschrijving van de werken die u zal
doen en welke toegankelijkheidsoptimalisatie (renovatieproject) u hiermee zal realiseren.
Geef aan hoe en waarom deze aanpak een antwoord is op de kwaliteit die Sport Vlaanderen
i.s.m. Inter, Expertisecentrum toegankelijkheid en Universal Design wenst te bereiken. Enkel
wettelijke bepalingen zijn onvoldoende. (voorontwerp, definitieve plannen, toelichtingsnota:
optionele bijlage).
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Hebt u voor dit project een lopende samenwerking met Inter, Expertisecentrum
toegankelijkheid en Universal Design opgestart? Ja/nee
Uploaden bijlage: samenwerkingsbeslissing toevoegen met lopende dossiernummer
Ter info: http://www.inter.vlaanderen/
5.5. Innovatie
Beschrijf de innovatieve eigenschappen van het project m.b.t. het gebouw: architectuur,
gebouw, ecologie, duurzaamheid, technologie, gebruik materialen, clustering, …
Beschrijf de innovatieve eigenschappen van het project m.b.t. de exploitatie, gebruik
software, ...
Beschrijf de innovatieve eigenschappen van het project m.b.t. het sporttechnische/ de
sporttakken/ de sporten.
Beschrijf de innovatieve eigenschappen van het project m.b.t. de samenwerkingsverbanden.
Beschrijf hoe het project inspeelt op trends in de sport.
Beschrijf de innovatieve eigenschappen van het project m.b.t. maatschappelijke innovatie.
(bijvoorbeeld http://www.socialeinnovatiefabriek.be/nl#sthash.wUly3RAs.dpbs )

BELANGRIJK!
Beperk u tot de essentie in uw antwoorden: kwantiteit is ondergeschikt aan kwaliteit van uw
antwoord. Dit geldt uiteraard ook voor de bijlagen.
= extra verduidelijking bij vraag (online aanvraagformulier)
Q&A // FAQ’s // PPT presentaties: website Sport Vlaanderen
https://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/ondersteuning/subsidieringsportinfrastructuur/subsidies-bovenlokale-sportinfrastructuur/
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