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Bijlage 3 
 

 

AANVRAAG SPORTZALEN SEIZOEN 2020-2021 
LEIDRAAD BIJ HET INVULLEN VAN DE AANVRAAGFORMULIEREN SPORTZALEN 

 
• Gelieve jullie identificatiegegevens zo compleet mogelijk in te vullen. Indien wij vragen 
hebben omtrent de aanvraagformulieren zullen wij de contactpersoon opbellen of mailen. 
Gelieve eveneens de einddatum van de trainingen van het lopende seizoen 2019-2020 op 
te geven. 
 
• Geef naast uw zaalvoorkeur ook uw tweede en derde keuze op. 
 
• Geef de gebruiksfrequentie op (wekelijks - veertiendaags — maandelijks) of vermeld de 
data van gebruik. 
 
• Enkel voor sportzalen die beschikken over verschillende zaaldelen: 
 

 Duid aan hoeveel ruimte u nodig hebt (1/3 - 1/2 - 1/1 zaal) 
 
 Duid aan welke plaats je verkiest (bv. kant bar - kant scorebord - kant midden). 
Gebruik daarvoor de afkortingen opgegeven onderaan de tabel. 

 
 Gelieve bij het reserveren van een sporthal steeds een gedetailleerde aanvraag 
te richten zowel voor trainingen als wedstrijden gezien dit zeer belangrijk is voor het 
vastleggen van de kleedkamers. 

 
Indien men de volledige sporthal aanvraagt en men speelt op 2 terreinen in 
breedterichting of men speelt op 1 terrein in lengterichting is dit voor het 
kleedkamergebruik een groot verschil. 

 
 
• Vermeld bij elke aanvraag of het trainingen dan wel competities betreft. Gebruik daarvoor 
de afkortingen opgegeven onderaan de tabel. (indien mogelijk: competitiekalender 
toevoegen) 
 
• Vermeld in de kolom “categorie” zeker de leeftijd en het geboortejaar van de doelgroep. 
 
• Vermeld de precieze start- en einddatum van uw sportseizoen. 
 
• Vermeld eventuele onderbrekingen van uw werking (bv. verlof- of examenperiode) 
(indien mogelijk een lijst met de effectieve data waarop niet zal gesport worden). 
 
• Vermeld ook welke bijzondere activiteiten (tornooien, e.d. …) je wil organiseren. 
Ook voor dergelijke aanvraag dien je vanwege de sportdienst een officiële 
goedkeuring/bevestiging te krijgen. 
Dit hebben wij nodig voor het samenstellen van de competitiekalenders. 


