
HANDIGE DOCUMENTEN 
DIE JE VIA DE WEBSITE VAN DYNAMO GRATIS KAN DOWLOADEN 
 
 

Documenten kan je na inloggen 
onmiddellijk downloaden. Daarvoor moet 
eerst je registratie goedgekeurd worden. 
Voor een bestuurder van een atletiekclub 
is deze registratie gratis.  
 
 
 

BESCHIKBARE DOCUMENTEN 
 
Beleid 

 101 Onthaalbrochure voor je sportclub  
 102 Structuur in je sportclub  
 103 Werkbladen beleidsplan voor je sportclub  
 105 Aansluiting van niet-Belgen als niet- professionele sportbeoefenaar 

  
Boekhouding 

 201 Model boekhouding voor kleine vzw's  
 202 Boekhoudprogramma - Excel tool  
 203 Boekhoudprogramma - Online tool  
 204 Boekhoudprogramma - Online tool - Handleiding Basismodule  
 205 Boekhoudprogramma - Online tool - Handleiding Btw-module  
 206 Boekhoudprogramma - Standaard categorieën  

 
Communicatie 

 104 Website Pakket - Handleiding  
 
Fiscaliteit 

 301 Model factuur btw-plichtige vzw  
 302 Model factuur vrijgestelde vzw  
 303 Model factuur vzw met enkel vrijgestelde activiteiten  
 304 Handleiding Btw-formaliteiten  
 305 Handleiding Btw-principes  
 306 Btw tool  
 307 Handleiding Btw-tool  
 308 Fiscaal attest voor sportkampen  
 309 Memo kleine ondernemer  
 309 Memo wijzigingen btw-regime  
 310 Formulier 604A: aangifte van economische activiteit en aanvraag btw-nummer  
 310 Formulier 604B: aangifte tot wijziging van een identificatie inzake btw  
 310 Formulier 604C: aangifte tot stopzetting van een activiteit  
 311 Opgave 625: indienen van maand- en kwartaalaangiften  
 312 Opgave 723: intracommunautaire leveringen  
 313 Opgave 725: model van een btw-listing  
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 314 Aangifteformulier patrimoniumtaks  
 314 Handleiding patrimoniumtaks  
 315 Begeleidend schrijven - kleine ondernemer  
 316 Begeleidend schrijven - algemeen verhoudingsgetal  
 317 Begeleidend schrijven - werkelijk gebruik  
 318 Handleiding Fiscale en sociale spelregels bij vergoedingen  
 319 Bruto - netto calculator  
 320 Termijnen aangifte rechtspersonenbelasting  
 321 Handleiding rechtspersonenbelasting 

 
Fondsenwerving 

 401 Model sponsorformules  
 402 Model sponsorovereenkomst  

 
Tewerkstelling 

 501 Model sociale balans - verkort schema  
 502 Model sociale balans - volledig schema 

 
Vrijwilligers 

 601 Vrijwilligersregister tool  
 602 Model van een vrijwilligersovereenkomst  
 603 Tools voor een vrijwilligersvriendelijke sportclub  

 
Vzw 

 701 Modelstatuten voor een vzw  
 702 Model huishoudelijk reglement  
 703 Model inschrijvings-/volmachtformulier werkende leden  
 704 Model oproeping Algemene Vergadering  
 705 Model register van werkende leden  
 707 Formulier 1 vzw  
 708 Formulier 2 vzw  
 709 Checklist jaarlijkse verplichtingen voor vzw’s  
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