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Deadlinekalender 
Maand Dag Wat 
   

Januari 31 Betalen voorschotten RSZ 

 31 Doorgeven prestaties voor uitbetaling lonen 

   

Februari 1 BF sportkampen: bezorgen promotiebrochure + inlichtingenfiche voor alle kampen  
(meer detail in art.15 decreet + art.16 UB beleidsfocussen) 

 28 Fiscale fiches 281.10 aan fiscus en personeelsleden bezorgen 

 28 Fiscale fiches 281.30 aan andere dan personeelsleden bezorgen (lesgevers,...) 

 28 Betalen voorschotten RSZ 

 28 Doorgeven prestaties voor uitbetaling lonen 

   

Maart 1 Sociale Maribel: overzicht loonstaten jaar x-1 doorsturen ifv eindafrekening subsidies 

 15 Sociale Maribel: eventuele correcties op overzicht personeelsgegevens 1e kwartaal 

 15 Vormingsbudget VIVO: indienen onkosten opleidingen personeel 2/7 t.e.m. 1/12 jaar x-1 

 31 Aangifte patrimoniumtaks  

 31 Betalen voorschotten RSZ 

 31 Doorgeven prestaties voor uitbetaling lonen 

   

April 1 Indienen financieel verslag en werkingsverslag jaar x-1 (basis + beleidsfocussen) 

 30 Betalen voorschotten RSZ 

 30 Doorgeven prestaties voor uitbetaling lonen 

   

Mei 15 Sociale Maribel: evaluatierapport jaar x-1 

 31 Betalen voorschotten RSZ 

 31 Doorgeven prestaties voor uitbetaling lonen 

   

Juni 15 Sociale Maribel: eventuele correcties op overzicht personeelsgegevens 2e kwartaal 

 30 Organiseren Algemene Vergadering i.f.v. goedkeuring jaarrekening boekjaar jaar x-1 en 
begroting jaar x (binnen 6 maanden na afsluiting boekjaar). 
Binnen 30 dagen na goedkeuring jaarrekening door AV: neerlegging bij Nationale Bank  

 30 Betalen voorschotten RSZ 

 30 Doorgeven prestaties voor uitbetaling lonen 

   

Juli 1 Afrekening subsidies jaar x-1 (door Sport Vlaanderen) 

 31 Betalen voorschotten RSZ 

 31 Doorgeven prestaties voor uitbetaling lonen 

   

Augustus 31 Betalen voorschotten RSZ 

 31 Doorgeven prestaties voor uitbetaling lonen 

   

September 1 Digitale subsidiëringsaanvraag (basis en beleidsfocussen) + geactualiseerde versie 
beleidsplan (strategische planning: actieplan – timing – begroting) 

 1 Aangetekend bezorgen van subsidiëringsaanvraag (basis en beleidsfocussen) 

 15 Sociale Maribel: eventuele correcties op overzicht personeelsgegevens 3e kwartaal 

 15 Vormingsbudget VIVO: indienen onkosten opleidingen personeel t.e.m. 1/7 lopende jaar 
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 30 Aangifte rechtspersonenbelasting  

 30 Betalen voorschotten RSZ 

 30 Doorgeven prestaties voor uitbetaling lonen 

   

Oktober 31 Betalen voorschotten RSZ 

 31 Doorgeven prestaties voor uitbetaling lonen 

   

November 30 Betalen voorschotten RSZ 

 30 Doorgeven prestaties voor uitbetaling lonen 

   

December 15 Sociale Maribel: eventuele correcties op overzicht personeelsgegevens jaaroverzicht 

 15 Bepaling wettelijke en vervangende feestdagen + desgevallend extralegaal collectief 
verlof voor het volgende kalenderjaar + mededeling aan personeel 

 15 Betalen voorschotten RSZ (in samenspraak met sociaal secretariaat) 

 15 Doorgeven prestaties voor uitbetaling lonen (in samenspraak met sociaal secretariaat) 

 31 Betalen voorschotten RSZ 

 31 Doorgeven prestaties voor uitbetaling lonen 

   

Jaarlijks  Doorgeven ledengegevens aan Sport Vlaanderen (datum vrij te kiezen, maar elk jaar op 
zelfde dag) 

   

Doorlopend  BF Sportkampen: 
> ten laatste 1 week na kamp controledocumenten naar Sport Vlaanderen (tenzij 
controle ter plaatse)  (meer detail in art.18 UB beleidsfocussen) 
> ten laatste 2 maanden na kampperiode afrekening/verslag opsturen naar Sport 
Vlaanderen (meer detail in art. 19 UB beleidsfocussen) 

 
 
 

mailto:info@vlaamsesportfederatie.be
http://www.vlaamsesportfederatie.be/

