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Ardooie, 22 april 2020,

Aan

de Ardooise sportclubs,

Betreft:

Statutaire Algemene Vergadering 2020

Beste,
Maandag 11 mei 2020 a.s. was de vooropgestelde datum waarop de jaarlijkse statutaire algemene vergadering
van de sportraad zou plaatsvinden.
Vanwege de nog altijd aanwezige problemen rond het Corona – virus, lijkt het dan ook, in overeenstemming met
de aan de overheid opgelegde veiligheidscriteria, aangeraden deze vergadering niet te laten doorgaan.
Het gemeentebestuur wenst echter de toelagen voor 2020 verder te verwerken en toe te kennen.
De in te vullen formulieren zijn hier bijgevoegd. Na invulling, indienen op de sportdienst vóór 11 mei. (Bureel
sporthal De Ark). U kan deze formulieren eveneens digitaal verwerken. (Invullen en terugmailen)
Hoe het overige jaarlijks terugkerend programma zoals de huldiging van de laureaten van de sport en interviews
met sportpersoonlijkheden, … er zal uitzien, dient nog uitgewerkt en ingevuld. Wellicht verhuist de statutaire
algemene vergadering naar een latere datum.
We rekenen er op dat de in te vullen formulieren ons tijdig bereiken zodat alles vlot kan verlopen. Dit is van
toepassing op:
Het aanvraagformulier subsidie 2020. In te dienen door iedere sportclub!
Gegevensblad gemeentelijke werkingstoelage 2020. In te dienen door iedere club, uitgezonderd clubs met een
basistoelage.
Impulssubsidies voor clubs met een specifiek jeugdwerking.
De berekening van de subsidiebedragen wordt gekoppeld aan het huidige subsidiereglement.
Moeten bijgevoegd: Ledenlijst / Kopie van de diploma ‘s, evt. betalingsbewijzen opleiding
Clubbestand: Dit formulier dient enkel ingevuld indien er wijzigingen zijn in vergelijking met de ingevulde
gegevens dd. 13/05/2019. (statutaire algemene vergadering 2019.)
De clubs die een basistoelage ontvangen dienen enkel het formulier aanvraag toelage in te vullen + eventuele
wijzigingen in de bestuurssamenstelling.
Aandacht voor:
• Wie geen aanvraagformulier toelage indient, kan uiteraard niet van een toelage genieten!
• Alle formulieren kunnen vanaf 22/04 via internet gedownload worden. (Website www.ardooie.be / sport
/ sportraad / algemene vergadering)
• Indien dit schrijven niet correct is geadresseerd, gelieve deze aan de momenteel bevoegde
clubverantwoordelijken te bezorgen.
• Kunnen ingevuld en terug gemaild:
✓ Formulier m.b.o. impulssubsidies
✓ Gegevensblad werking subsidie 2020
✓ Samenstelling bestuur
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