
HANDLEIDING: Indienen van bewijsstukken 
 

Hoe subsidies ontvangen? 
 

 Bewijsstukken indienen VOOR 31 DECEMBER!! 

 Gelieve alles zelf goed na te kijken zodat alles van de eerste keer correct 

is. Geen correcte of onvolledige bewijzen = geen geld! 
 WAT INVULLEN EN OPSTUREN 

o Formulier: uitgaven De Schatkist(zie bijlage, Excel bestand) 
o Bewijsstukken: genummerd zoals ingevuld op formulier 

‘uitgaven De Schatkist’ 
 Zending mag via post of mail 

o Email: rani@danssportvlaanderen.be 
o Postzending: 

Danssport Vlaanderen, Kempenlaan 27/bus 1, 2300 Turnhout 

 
Algemene voorwaarden voor de bewijsstukken 

Bewijsstuk = kopie van kasticket of facturen gemaakt in functie van de JEUGD! 
 

o Alleen uitgaven uit 2021 (alles waar geen datum uit 2021 opstaat, 
wordt afgekeurd) 

o Bewijsstukken bezorgen voor een bedrag gelijk aan of hoger 
dan het subsidiebedrag. 

o Bij voorkeur zo weinig mogelijk bewijsstukken. Liever 1 of 2 
grote facturen dan 20 kleine facturen. 

o Alles wat op de bestedingslijst (zie verder) staat, is in orde, alle 
anderen facturen of kastickets worden afgekeurd. 

 
 Op elk bewijsstuk vermelden 

o Nummer (overeenkomstig excelbestand ‘uitgaven De Schatkist’) 

 Formulier ‘uitgaven De Schatkist’ invullen 
o Elk apart bewijsstuk invullen op aparte nummer/rij 
o Invullen welke categorie uit bestedingslijst 
o Invullen waarvoor de uitgaven zijn. Zorg dat de facturen/kastickets 

duidelijk uitgaven in functie van de jeugdwerking zijn 

Tips: 

▪ op factuur (laten) vermelden “jeugd” of “jeugdwerking” of ... 
Vb. jeugdwedstrijd op (datum) / show jeugd op (datum) / 
sinterklaasfeest voor jeugd op (datum) / gadgets voor jeugd op 
(evenement) / … 

▪ flyer/affiche/… van het evenement toevoegen, waaruit 
duidelijk afgeleid kan worden dat het voor jeugd is. Vb. affiche 
van de jeugdshow, drukwerk van jeugdfolder, advertentie in 
krant voor opendeurdagen jeugd,… 

▪ Indien het om facturen gaat die zowel in functie van jeugd als 
in functie van volwassen zijn, wordt maar een deel van de 
factuur goedgekeurd. 

• Vb. belichting van dansshow waar zowel jeugd als 
volwassenen optreden / folders met info over 
jeugdlessen en lessen van volwassenen / gadget voor 
zowel jeugd als volwassenen 

1. Oplossing: noteren om hoeveel % jeugd het gaat in 

kolom ‘% Ten laste’. Vb. de nieuw aangekochte 

muziekinstallatie wordt de helft van de tijd gebruikt 

voor de jeugdlessen=> 50% mag toegekend worden 

mailto:rani@danssportvlaanderen.be


Bestedingslijst 

1. Materiaal: Aankoop en huur sportmateriaal (vb. muziek, muziekinstallatie en 
toebehoren, spiegel, balletvloer, belichting, kledij, make-up, decor) 

2. Inschrijvingsgeld: voor opleidingen, bijscholingen en workshops van lesgevers 

3. Huur accommodatie: in kader van wekelijkse danslessen en promotie (vb. show, 
danskamp, bijscholing, initiatie, infoavond) 

4. Promo: Drukwerk en promotiemateriaal (vb. affiche, onthaalbrochure, 
advertentie, gadgets, websitebeheer, banners/spandoeken) 

5. Loonkosten: lesgevers (vb. wekelijkse danslessen, bijscholing) via factuur, Vlabus, 
arbeidscontract – NIET via vrijwilligerscontract 

6. Andere kosten: jeugdwerking: Sabam, verplaatsingskosten* 

Aanwenden van de subsidies 
 

Dansclubs/-scholen mogen de subsidies alleen gebruiken om zaken te financieren die op 

onderstaande “bestedingslijst” staan. Alles wat niet op de lijst staat, komt niet in aanmerking voor 

subsidies (o.a. drankverbruik op een evenement, lidgeld bij Danssport Vlaanderen (leden, lesgevers, 

club)). De uitgaven moeten ten voordele van de jeugd zijn en moeten gebeuren in functie van de 

categorie waarvoor de dansclub/-school subsidies krijgt. Doel: kwaliteit van de jeugdwerking 

verhogen en/of sportparticipatie bij de jeugd verhogen. 
 

 

*Op voorwaarde dat ze aangetoond worden via een specifiek formulier (zie website) waarop 
de verplaatsingskosten duidelijk ingevuld staan en dat ondertekend is door de betrokkene die 
de kosten gemaakt heeft. 

 
 

Deadlines 

Wat Door wie Wanneer 

Indienen aanvraagformulier 

+ bewijsstukken 

Dansclub Voor 15 juli 2022 

Controle aanvragen Danssport Vlaanderen Juli – november 2022 

Beoordeling + toekenning 

subsidiebedrag 

Danssport Vlaanderen 30 november 2022 

Indienen bewijsstukken 

uitgaven uit 2022 

Dansclub  Voor 31 december 2022 

Controle bewijsstukken 

uitgaven 

Danssport Vlaanderen December 2022 

Uitbetaling Danssport Vlaanderen December 2022 of januari 

2023 

 
Hoe subsidies ontvangen? 

 

 Gelieve alles zelf goed na te kijken zodat alles van de eerste keer correct 

is. Geen correcte of onvolledige bewijzen = geen geld! 



Voorbeeld ingevuld document ‘uitgaven de schatkist 2014-2015 

 


