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Voorwaarden voor tussenkomst bij de organisatie van een zomerevenement 

 

• Er wordt een bedrag van maximaal 600 euro per club uitgekeerd. 

• Er wordt een bedrag van maximaal 300 euro per evenement voorzien. 

• Voor pure recruteringsevementen (instuif e.d. bestemd voor -18 jarigen), welke worden 

georganiseerd tussen 20 juni en 30 september2021, kan er maximaal 300 euro per club 

worden besteed. 

• Jeugdtornooien komen in aanmerking voor de tussenkomst als ze worden georganiseerd 

tussen 20 juni en 30 september 2021 onder de volgende voorwaarden: 

o De tornooien zijn open: clubs uit de regio moeten kunnen inschrijven 

o Tornooien kunnen onder alle vormen worden georganiseerd (beachhandbal, 

grashandbal, zaalhandbal, streethandball, …) 

o Er dienen minimaal 3 clubs deel te nemen (oefenwedstrijden tussen 2 clubs komen 

dus niet in aanmerking voor een tussenkomst) 

• De volgende kosten komen in aanmerking voor een tussenkomst. De facturen dienen aan de 

regio (regio@handbalavb.be)  bezorgd te worden): 

o Zaalkosten 

o Huurkosten (doelen, structuren, velden buiten, …) 

o Onkosten voor scheidsrechters en/of jeugdscheidsrechters 

o Attenties (medailles, bekers, …) 

o Vrijwilligersvergoedingen voor trainers/begeleiders tijdens recruteringsevenementen 

• Een evenement waarvoor clubs een tegemoetkoming wensen aan te vragen dienen minstens 

10 dagen van te voren bij de regio (regio@handbalavb.be) worden aangevraagd. Enkel dan 

kan de goedkeuring door het regiobestuur worden gegeven voor het evenement. 

• Facturen dienen na het evenement zo snel als mogelijk aan de regio worden bezorgd. De 

tussenkomst wordt (per evenement) pas betaald als de club heeft  bevestigd dat de facturen 

volledig zijn. De facturen moeten ondertekend zijn door de secretaris of de jeugd-

verantwoordelijke. Facturen welke worden doorgestuurd na 31 oktober 2021 kunnen niet 

meer aanvaard worden. 

 

Het regiocomité wenst alle clubs veel succes en vooral ook veel spelplezier bij de organisatie van de 

zomerevenementen. 
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