Richtlijn voor
subsidie deelname
aan internationale
wedstrijden

INHOUD
INLEIDING ...................................................................................................................................................... 3
1.

Voorwaarden ...................................................................................................................................... 3

2.

Aanvraag ............................................................................................................................................. 4

3.

Goedkeuring en betaling ................................................................................................................ 5

4.

Doeleinden van dit reglement ....................................................................................................... 5

Subsidie deelname internationale wedstrijden versie januari 2018

Pagina 2 van 5

INLEIDING
Dansers die deelnemen aan officiële Europese en/of Wereldkampioenschappen kunnen via
hun dansclub bij Danssport Vlaanderen een financiële tussenkomst ter ondersteuning van hun
deelname aanvragen.
Hierna vind je de voorwaarden en werkwijze om deze subsidie aan te vragen.

1. Voorwaarden
Lid van Danssport Vlaanderen
Om een aanvraag in te kunnen dienen voor ondersteuning van deelname aan Europese
of Wereldkampioenschap moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:
-

De danser/danskoppel is lid van Danssport Vlaanderen via een dansclub die
aangesloten is bij Danssport Vlaanderen.
De danser neemt deel in de competitie van Danssport Vlaanderen en/of BDSF
De dansclub is aangesloten bij Danssport Vlaanderen en is in orde met de
aansluitingsvoorwaarden, reglementen en betalingen aan Danssport Vlaanderen.

Officiële Europese en/of Wereldkampioenschappen
-

De ondersteuning geldt alleen voor officiële Europese en Wereldkampioenschappen.
Dit wil zeggen dat de kampioenschappen georganiseerd worden onder de organisatie
van WDSF of IOC.

Bijkomende voorwaarden:
-

Er kan slechts 1 toelage per EK/WK aangevraagd worden (1 toelage per persoon per
sportjaar per EK of WK).
Om aanspraak te kunnen maken op de toelage is de danser verplicht ook deel te
nemen aan alle preselecties die vereist zijn om deel te nemen aan het VK en/of BK.
Enkel de dansers die in de top 3 van de ranking staan, komen in aanmerking voor deze
toelage.
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2. Aanvraag
De aanvraag dient te gebeuren via onderstaand aanvraagformulier.

Aanvraagformulier tussenkomst deelname aan EK – WK
Naam Dansclub: …………………………………………………………………………………..…………….
Contactpersoon dansclub: ……………………………………………………………………………………
Email contactpersoon: …………………………………………………………………………………………
vraagt een financiële tussenkomst aan voor deelname aan EK/WK:
Naam danser/danspaar: …………………………………………………………………………..………….
Naam wedstrijd + organisatie: …………………………………………………………………………..……
Locatie + datum wedstrijd: …………..………………………………………………………………………..
Overzicht kosten: (geef hier een overzicht van de kosten die de danser zal maken voor
deelname aan de wedstrijd)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Na goedkeuring zal het bedrag betaald worden op rekeningnummer van de
dansclub/dansschool ………………………………………………………………………………………….

Handtekening contactpersoon,

………………………………………..

Danssport Vlaanderen zal deze aanvraag bevestigen na controle of bovenvermelde
club/school in orde is met de aansluitingsvoorwaarden, reglementen en betalingen van
Danssport Vlaanderen.

Het aanvraagformulier wordt gestuurd naar info@danssportvlaanderen.be .
De aanvraag wordt aan wedstrijdcommissies/sportcommissie van Danssport Vlaanderen bezorgd. Deze
kunnen de aanvraag nog ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.
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3. Goedkeuring en betaling
Goedkeuring
Het toegekende basisbedrag bedraagt momenteel €25 per danser (€50 per danskoppel).
Afhankelijk van de aard van het kampioenschap en de belangrijkheid in vertegenwoordiging
van Danssport Vlaanderen kan de vergoeding aangepast worden.
Aanvankelijk kunnen de wedstrijdcommissie Actuele dans en de Sportcommissie de aanvraag
voor subsidiëring goedkeuren voor het basisbedrag.
Indien wenselijk vragen de respectievelijke commissies goedkeuring voor een hoger bedrag
aan de Raad van Bestuur.
De aanvraag dient uiterlijk 14 dagen voor het plaatsvinden van de wedstrijd ingediend
worden.

Betaling
De betaling gebeurt steeds op het rekeningnummer van de aangesloten club bij Danssport
Vlaanderen. De club treft de regeling met de dansers.
Alvorens de betaling kan gebeuren, dient een bewijs van deelname ingediend te worden bij
Danssport Vlaanderen.

4. Doeleinden van dit reglement
Een van de doeleinden van dit reglement is te komen tot een zo sterk mogelijke
vertegenwoordiging van Danssport Vlaanderen zowel in binnen- als buitenland.
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