
DOE EEN BEROEP OP MAATBEGELEIDING VAN DYNAMO! 

 

Wil je club werk maken van een aanstekelijk vrijwilligersbeleid? Ben je een 

fiscaal vraagstuk aan het uitpluizen? Zoek je hulp bij de 

vzw- of boekhoudkundige administratie van je club? Je 

kan voor dergelijke items begeleiding op maat krijgen 

van het Dynamo Project! 

  

Zit je met één van onderstaande vragen? Vraag dan snel deze maatbegeleiding aan! 

Is je sportclub btw-plichtig? 

Welke inkomsten zijn onderworpen aan btw? 

Welke btw-percentages moet je club hanteren? 

Hoe moet je btw-aangifte ingevuld worden? 

Voert je club een correcte btw-boekhouding? 

Neemt je club correct btw in aftrek? 

... 

Maatbegeleiding btw-wetgeving 

Onder welk belastingstelsel vallen je spelers 

en/of trainers? 

Moet je club fiscale fiches opmaken? 

Hoe kan je club de herbestedingsplicht correct 

uitvoeren? 

Hoe kan je club de sociale wetgeving correct 

toepassen? 

... 

Maatbegeleiding fiscaliteit en vergoedingen 

Welke inkomsten van de club zijn belastbaar in 

de rechtspersonenbelasting? 

Hoe moet de jaarlijkse aangifte in de 

rechtspersonenbelasting elektronisch ingediend 

worden? 

Hoe bereken je de rechtspersonenbelasting voor 

onze club? 

Welke bezittingen van de club worden belast in 

de patrimoniumtaks? 

Hoe moet de jaarlijkse aangifte ingediend 

Maatbegeleiding inkomstenbelasting / 

patrimoniumtaks 

https://www.dynamoproject.be/begeleiding/btw-maatbegeleiding
https://www.dynamoproject.be/begeleiding/fiscaliteit-en-vergoedingen-maatbegeleiding
https://www.dynamoproject.be/begeleiding/inkomstenbelasting-patrimoniumtaks-maatbegeleiding
https://www.dynamoproject.be/begeleiding/inkomstenbelasting-patrimoniumtaks-maatbegeleiding


worden? 

Hoe bereken je de patromoniumtaks voor onze 

club? 

... 

Hoe richt je een vzw op? 

Zijn de huidige statuten van onze club up-to-

date? 

Welke jaarlijkse verplichtingen moet onze club 

vervullen en hoe? 

... 

Maatbegeleiding vzw-wetgeving 

Voert onze club een correcte boekhouding? 

Hoe moet een bepaalde activiteit verwerkt 

worden in de boekhouding? 

... 

  

Maatbegeleiding boekhouding 

Hoe kunnen we een vrijwilligersbeleid in onze 

club uitbouwen? 

Hoe maken we onze club aantrekkelijk voor onze 

vrijwilligers? 

Hoe kan onze club nieuwe vrijwilligers 

aantrekken? 

... 

Begeleidingstraject vrijwilligersvriendelijke 

sportclub 

 

Uiteraard kan je tijdens een maatbegeleiding al je andere vragen rond het onderwerp stellen! De  

maatbegeleidingen van Dynamo halen een tevredenheidspercentage van meer dan 92%!  En ook de 

kostprijs is erg toegankelijk: 

Onderwerp maatbegeleiding Sportclub aangesloten bij een erkende 

federatie 

Vzw wetgeving - via email €20 

Vzw wetgeving - persoonlijke afspraak €40 

(+20 euro indien op locatie bij sportclub) 

https://www.dynamoproject.be/begeleiding/vzw-maatbegeleiding
https://www.dynamoproject.be/begeleiding/boekhoud-maatbegeleiding
https://www.dynamoproject.be/begeleiding/begeleidingstraject-vrijwilligersvriendelijke-sportclub-anno-2017
https://www.dynamoproject.be/begeleiding/begeleidingstraject-vrijwilligersvriendelijke-sportclub-anno-2017


Onderwerp maatbegeleiding Sportclub aangesloten bij een erkende 

federatie 

Btw wetgeving - via email €40 

Btw wetgeving- persoonlijke afspraak €100 

Fiscaliteit en vergoedingen - persoonlijke afspraak €100 

Inkomstenbelasting / patrimoniumtaks - 

persoonlijke afspraak 

€100 

Boekhouding - persoonlijke afspraak €100 

 

Kosten voor dergelijke maatbegeleiding kunnen ingediend worden in het kader van het 

Jeugdsportfonds en Recreatiesportfonds van de Vlaamse Atletiekliga. 

 

Info 

DYNAMO 

09/243 12 94 (kantooruren: 8u30-12u30 en 13u-16u30) 

info@dynamoproject.be 

mailto:info@dynamoproject.be

