Gemeentelijke Sport – en Recreatie Raad
Ardooie 8850
Tel.
051 57 50 20
E-mail: sportdienst@ardooie.be

Aanvraag toelage 2019
Ingevolge de wet van 14.11.1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen, dient de toelagegenieter aan volgende verplichtingen te voldoen:
1. De genieter moet de toelage gebruiken voor het doel waarvoor zij is toegekend en moet het gebruik ervan
rechtvaardigen ( art. 3 )
2. De genieter is ertoe gehouden de toelage terug te betalen indien hij ze niet aanwendt voor het doel waarvoor ze hem
werd toegekend . ( art.7 lid 1.1 )
Derhalve is het noodzakelijk dat voor de uitbetaling van deze toelage bijgaande verklaring wordt ondertekend door de
verantwoordelijke persoon van de vereniging en wordt afgegeven op de statutaire algemene vergadering van de
sportraad dd. 13 mei 2019. De ingediende aanvraagformulieren ter betoelaging worden na advies van de sportraad ter
goedkeuring voorgelegd aan het gemeentebestuur. De bedragen worden vastgesteld volgens het toelagereglement.
Het Schepencollege wil er nadrukkelijk op wijzen dat de betreffende toelage slechts kan uitbetaald worden na
ontvangst van bijgevoegde verklaring.
Opgemaakt in toepassing van de wet van 14.11.1983, betreffende de controle op de toekenning van sommige
toelagen.
De Burgemeester
K. Callens

De Algemeen Directeur

D. Pillaert

Verklaring
Ondergetekende:

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

(Naam + Voornaam)

Namens
..................................................................................................
( Naam club )
a) Verbindt zich ertoe dat de toelage aan de vereniging , toegekend voor het jaar 2019 volledig zal worden gebruikt
voor de werking van de vereniging of instelling. ( art. 3 )
b) Verbindt zich ertoe betreffende toelage terug te betalen, indien deze toelage niet voor het aangeduide doel werd
aangewend.( art.7, lid 1.1)
c) Verleent daartoe de toelating aan de door het Schepencollege aangestelde ambtenaar het gebruik van de toelage
te controleren door nazicht van alle nuttige bescheiden.
Opgemaakt te Ardooie , de 13/05/2019.
Handtekening:

………..……………………………………………

Rekeningnummer:

................. - ................................................ - ..........................

Op naam van :

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

