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Inleiding 
 
 

De Vlaamse Regering en de gemeente Brakel hebben een bepaald bedrag 
voorzien voor de subsidiëring van de sportverenigingen. Om van dit bedrag te 
kunnen genieten moet de sportvereniging eerst erkend worden door het 

gemeentebestuur. (Cfr. Reglement tot gemeentelijke erkenning van 
sportverenigingen) 

 
Aangezien niet alle “sportverenigingen” van Brakel voldoen aan de algemene 

voorwaarden van het subsidiereglement zouden zij geen aanspraak kunnen 
maken op subsidies. Het zijn wel verenigingen die sportactiviteiten organiseren. 
 

In dit reglement willen we specifiek de kwaliteit van de organisaties van de eigen 
vereniging verhogen alsook het sportaanbod verruimen en toegankelijker maken. 

 
Jaarlijks zal het totaal te verdelen subsidiebedrag geëvalueerd worden en kan 
het zijn dat er wordt bijgestuurd. 

 
Waar zal dit subsidiereglement steeds beschikbaar zijn? 

- de gemeentelijke sportdienst / sportraad  
     (Sporthal “de Rijdt” – Jagersstraat 64 A – 9660 Brakel) 

- de gemeentelijke website  

(www.brakel.be) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 



 

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ORGANISERENDE SPORTVERENIGINGEN     3 
 

Algemene voorwaarden 

Artikel 1 

Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde 

kredieten worden de subsidies uitgekeerd aan de verenigingen. 
 
Dit reglement beperkt zich tot die verenigingen die niet erkend zijn door het 

gemeentebestuur en die voldoen aan artikel 3 van dit reglement. 
 

Het totaal te verdelen bedrag voor die niet-erkende verenigingen is bepaald op 
maximum € 2.000 (x). Indien de som van de individuele subsidiebedragen (y) dit 

totaal overschrijdt, worden deze verminderd volgens een procentuele 
verdeelsleutel x/y waarbij x=€ 2.000 en y=de bekomen som. 

Artikel 2 

De subsidiëring wordt bepaald op basis van de opgenomen gegevens van het 
voorgaande werkingsjaar en wordt beperkt tot 5 organisaties per werkingsjaar. 

De barema's vind je in bijgevoegde "doelstelling 1". 
 
Het gemeentebestuur (alsook de gemeentelijke sportdienst en/of sportraad) 

heeft steeds het recht om de gegeven informatie en bewijsstukken te laten 
nakijken. Indien blijkt dat deze gegevens niet in overeenstemming zijn met de 

werkelijkheid, vervalt de subsidie voor de desbetreffende vereniging.  
 
Sportverenigingen welke opgehouden hebben te bestaan tijdens het betrokken 

werkingsjaar kunnen bijgevolg geen subsidies ontvangen. 
 

De jaarlijkse subsidie per werkingsjaar kan per club maximaal € 240 bedragen. 
Dit bedrag kan worden vermeerderd met een tussenkomst van 20% in de 
onkosten van huur van accomodatie of infrastructuur met een jaarlijks maximum 

van € 125 per vereniging. 
 

De gemaakte onkosten per organisatie, prijzengeld niet inbegrepen, moet het 
bedrag van de subsidie, per organistie, overschrijden. 

Artikel 3 

Onder een organiserende vereniging wordt verstaan die vereniging die een 
activiteit inricht waarin een sportieve activiteit centraal staat (zie artikel 5). 

Bovendien moeten de organisaties van de verenigingen openstaan voor het 
brede publiek. 
 

Verenigingen die in aanmerking komen zijn: 
- verenigingen zonder winstoogmerk (vzw). 

- feitelijke verenigingen. 
 

De vereniging moet beschikken over een gestructureerd bestuur.  

Daarin zetelen minstens 3 personen met respectievelijk de volgende 
taakverdeling : voorzitter – penningmeester - secretaris 
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Artikel 4 

Definitie sport: activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend 
met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning 

centraal staat. 

Artikel 5 

De vereniging kan geen subsidies of financiële steun ontvangen via andere 

gemeentelijke adviesraden (seniorenraad, cultuurraad, jeugdraad, milieuraad of 
middenstandsraad of enige andere adviesorgaan). 

De sportvereniging verliest de subsidie of financiële steun indien blijkt dat 
subsidies of financiële steun ontvangen worden via andere gemeentelijke 
adviesraden en/of reeds subsidies ontvangt in een andere gemeente. 

Artikel 6 

De hoofdzetel (= het officiëel adres van de vereniging) van de vereniging is 

gevestigd op het grondgebied Brakel. 

Artikel 7 

De sportvereniging dient het Nederlands te gebruiken bij haar dagelijkse werking 

en organisatie. Alle gegevens en documenten van de vereniging dienen in het 
Nederlands aanwezig te zijn op de hoofdzetel. 

Artikel 8 

De sportieve activiteiten moeten plaatsvinden op het grondgebied Brakel. 

Artikel 9 

De gemeentelijke sportraad heeft steeds het recht om de gegeven informatie, 
bewijsstukken en boekhoudkundige gegevens op te vragen met inbegrip van 

controle ter plaatse.  
Indien blijkt dat deze gegevens van een desbetreffende sportvereniging niet in 

overeenstemming zijn met de werkelijkheid, vervalt op dat moment de 
mogelijkheid tot subsidiëring voor het huidige en daaropvolgende werkingsjaar 
en kunnen dus bijgevolg voor die periode geen subsidies worden verkregen.  

De organiserende verengingen zijn verplicht hun volledige medewerking 
hieromtrent te verlenen. 

Artikel 10 

De organiserende sportvereniging dient een bestaan en werking voor te leggen 
van minstens één jaar om in aanmerking te komen voor subsidies. 

Artikel 11 

De sportvereniging dient verplichtend houder te zijn van een rekeningnummer op 

naam van de vereniging waarop de eventuele subsidies kunnen worden 
uitbetaald. 

Artikel 12 

De subsidieprocedure: 
 

Het aanvraagdossier ter subsidiëring is te verkrijgen vanaf 1 september op de 
gemeentelijke sportraad of op de gemeentelijke website (www.brakel.be).  
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Het dossier moet JAARLIJKS ingediend worden voor 1 oktober op de 

gemeentelijke sportraad.  
 

Laattijdige, onvolledige of fout ingevulde aanvraagformulieren komen niet in 
aanmerking.  

Artikel 13 

De belastende ambtenaar legt de aanvraag voor aan het Dagelijks Bestuur van 
de gemeentelijke sportraad die al dan niet gunstig advies verleent. 

Artikel 14 

Alle documenten dienen persoonlijk of elektronisch (wim.dewael@brakel.be) aan 
de gemeentelijke sportraad te worden bezorgd.                                                         

Bij indiening zal een ontvangstbewijs verkregen worden. 
 

De erkenningsaanvraag die de sportvereniging heeft ingevuld wordt dus NIET via 
de post naar de gemeentelijke sportraad verstuurd. 

Artikel 15 

Sportverenigingen die om één of andere reden hun erkenning verliezen                  
(cfr. erkenningsreglement 2016-2019) kunnen binnen de termijn van 2 jaar geen 

aanspraak maken op subsidiëring als organiserende vereniging. 
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Thema: Organiseren van kwaliteitsvolle 
sportactiviteiten 

 

Doelstelling 1: De vereniging biedt een kwalitatief 
sportactiviteitenaanbod aan 

 
 
Eigen organisaties1: 

 

 
Niveau organisatie 

 

 

Subsidie per activiteit 
(max 5) 

max 240 €/werkjaar 
 

Huur infrastructuur 

(max 5 activiteiten) 

Gemeentelijk 
 

 
€ 50,00 

 

 
 
 

 
 

 
20% van de huur wordt 

terugbetaald, 

 max 125 €/werkjaar2 
 

 
 

Provinciaal 

 

 
€ 75,00 

 

Nationaal / Landelijk 
 

 
€ 150,00 

 

Internationaal 
 

€ 200,00 
 

 

                                       
1 Kampioenschappen, tornooien, wielerwedstrijden..., 

LET OP: afzonderlijke oefenmatchen en normale seizoenwedstrijden (al dan niet met 

officieel karakter) komen niet in aanmerking. Het is de subsidiecommissie (sportraad en 

sportdienst) die beslist of een wedstrijd, tornooi, .... al dan niet in aanmerking komt. 

 

De nodige bewijsstukken dienen als bewijs te worden toegevoegd.  

Affiches, brochures, officiële documenten, publicaties, advertenties en dergelijke 

kunnen hiervoor gebruikt worden. 

 
2 Betalingsbewijzen (kastickets) of huurcontracten dienen als bewijs 

bijgevoegd te    worden. 

 

 

 

 


