
 

                                                                        

Aan de hand van deze fiche kan een sportvereniging , sportaanbieder of individuele sporter een  

aanvragen indienen om lid te worden van de Adviesraad Sport Wilrijk.                                            

Tevens kunnen ook individuele inwoners die mee willen bouwen aan een meedenken over sport in 

Wilrijk zich aansluiten. Gelieve aan te vinken wat van toepassing is op jullie aanvraag.                                   

Toetredingsprocedure Adviesraad Sport Wilrijk .                                                                                    

1. De vereniging is een sportclub. 

         Onze sportvereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse Sportfederatie, de sporttak staat 

vermeld op de Vlaamse Sporttakkenlijst .  

Naam van de federatie    :    ……………………………………………………………………………………………. 

          Onze sportvereniging is niet aangesloten bij een Vlaamse Sportfederatie maar beoefent een 

activiteit  in ploegverband met een competitief en/of recreatief karakter, waarbij de fysieke activiteit 

centraal staat. 

Sporttak   :    ……………………………………………………………………………………………… 

         Onze sportvereniging geeft een regulier aanbod van sportactiviteiten voor inwoners in het 

district Wilrijk en dit minimum 1 keer per week gedurende 6 maanden per jaar. 

Aanbod sportactiviteiten  :    …………………………………………………………………………. 

         Onze sportvereniging is een Nederlandstalige sportvereniging die sportieve activiteiten 

ontplooit  op het grondgebied van Wilrijk.( indien niet gelieve volgende vraag ook te beantwoorden) 

         Onze sportvereniging kan zijn activiteiten niet op het grondgebied van Wilrijk beoefenen omdat  

Argumenteer  : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

         Onze sportvereniging staat open voor diversiteit van zijn leden en is voor iedereen toegankelijk. 

         Wij kunnen 1 jaar werking aantonen in het kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag. 

         Onze leden zijn zowel voor burgerlijke aansprakelijkheid als tegen persoonlijke ongevallen 

verzekerd. 

         De sportvereniging wordt geleid door een bestuurscomité uit minstens 3 personen ( voorzitter, 

secretaris en penningmeester ) ( naam, adres en verdere gegevens in bijlage 1 bijvoegen ) 

         De vereniging erkennen en hebben mee de Panathlon verklaring ondertekend. 

         De sportvereniging heeft geen financiële schulden t.o.v. het district Wilrijk. 



 

                                                                                

 

2. Individuele sporter / individuele aanvrager. 

 

Gelieve een korte en duidelijke motiveringsnota te formuleren waarom wil toetreden tot de 

Adviesraad Sport Wilrijk. 

Motivatie  : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Gegevens :   

Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel / GSM / ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                    

3. Bijlage1 

Voorzitter  Sportvereniging : 

Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel / GSM / ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Secretaris Sportvereniging : 

Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel / GSM / ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Penningmeester Sportvereniging : 

Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel / GSM / ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Bestuurslid Sportvereniging : 

Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel / GSM / ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

                                                                                   

3.  Bijlage2 

 

Wie van jullie zal de contactpersoon zijn voor de communicatie naar de Adviesraad Sport Wilrijk, 

deze persoon zal alle post of mailing ontvangen van de Adviesraad. 

Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel / GSM / ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 


