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Algemene voorwaarden 
 

Artikel 1 
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de 

gemeentebegroting, worden, na advies van de gemeentelijke sportraad en 
sportdienst, extra toelagen verleend aan sportverenigingen volgens de normen 
en voorwaarden die hierna worden vastgesteld. 
 

Artikel 2 
De sportvereniging moet lid zijn van de gemeentelijke sportraad en zodoende 

voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden 
of van de bepalingen omschreven in de reglement voor organiserende 
verenigingen. De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel 

ontvangen via andere gemeentelijke kanalen (jeugd-, middenstand-, 
cultuurraad, ...). 
 

Artikel 3 
Enkel actief spelende leden komen in aanmerking voor dit subsidiereglement: 

- voor ploegsporten geldt enkel het spelersgeheel van het eerste elftal 
- voor individuele sporten geldt de minimumleeftijd van 18 jaar 

 

Artikel 4 

De sportvereniging aanvaardt verantwoording af te leggen overeenkomstig de 
Wet van 14 november 1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet 

gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend. 
 

Artikel 5 
De extra toelagen kunnen na advies van de sportraad en vervolgens door het 

College van Burgemeester en Schepenen worden toegekend. 
 

Artikel 6 

Het toe te kennen subsidiebedrag zal aan de hand van een uitgavenanalyse 
procentueel berekend worden, rekening houdend met de parameters 
uitgavenposten, aantal spelers en wedstrijden. 
 

Artikel 7 
Bedragen van uitgaven moeten bewijsbaar zijn via facturen. 

 
Volgende uitgavenposten komen in aanmerking :  
 

- Kosten voor huur = huur terreinen en sportzalen  
- Kosten voor onderhoud = exploitatiekosten (elektriciteit, 

verwarming,…) accommodatie(s) 
- Verzekeringskosten = verzekering leden, verzekering B.A, 

brandverzekering,… 
- Verplaatsingskosten = vervoer spelers en technische staf 

uitwedstrijden nationaal niveau 

- Vergoeding scheidsrechters = te betalen scheidsrechtervergoedingen 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGLEMENT SPORTVERENIGINGEN OP NATIONAAL NIVEAU 2017 - 2019                                                                                                        
3 

Artikel 8 
De effectieve berekening van de uitgavenposten gebeurt als volgt: 

 

- Kosten voor huur = volgens de procentuele bezettingsgraad van de 

infrastructuur door de doelgroep (cfr. artikel 3). Trainingsschema 

(wedstrijd- en trainingsuren) toevoegen. 
 

- Kosten voor onderhoud = volgens de procentuele bezettingsgraad van 

de infrastructuur door de doelgroep (cfr. artikel 3). Trainingsschema 

(wedstrijd- en trainingsuren) toevoegen. 
 

- Verzekeringskosten = verzekering leden doelgroep, verzekering B.A, 
brandverzekering,… (volgens de procentuele bezettingsgraad van de 
infrastructuur door de doelgroep) 
  

- Vervoer- en/of verplaatsingskosten = totaal aantal afgelegde 
kilometers bij uitwedstrijden leden doelgroep vermenigvuldigd met de 

officiële kilometervergoeding (= € 0,3460 / kilometer). 
                                                                                                             

- Vergoeding scheidsrechters = te betalen scheidsrechtervergoedingen 

leden doelgroep. 
  

- De bekomen/berekende uitgaventotalen van alle sportclubs worden 

vervolgens opgeteld en de procentuele verhouding per sportclub wordt 
berekend. 

 

- Deze procentuele verhouding bepaalt uiteindelijk hoeveel iedere club 
ontvangt van het totaal te verdelen subsidiebedrag voor 
sportverenigingen met nationaal niveau. 

 

Artikel 9 
Deze subsidieaanvraag dient te worden ingediend voor 1 september en moet 

betrekking hebben op het voorbije werkjaar/seizoen (per kalenderjaar 1 januari - 
31 december of per seizoen bijv. juli - juni) 
 

De daarvoor bestemde formulieren dienen persoonlijk te worden bezorgd aan de 
gemeentelijke sportdienst (loket gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’ - Jagersstraat 

64a - 9660 Brakel). 
 

Artikel 10 
Na ontvangst van de subsidieaanvraag zal de gemeentelijke sportraad in overleg 

met de sportdienst op de eerstvolgende bestuursvergadering al dan niet gunstig 
adviseren. Hiervoor hebben deze het recht om alle vormen van controle m.b.t. 

het ingediende dossier uit te voeren en/of bijkomende inlichtingen te vragen. 
Deze bijkomende info moet binnen een termijn van 1 week worden 
overgemaakt. 
 

Artikel 11 
Het subsidiebedrag zal voor 1 oktober ‘van het aanvraagjaar’ gestort worden op 

het rekeningnummer van de sportvereniging. 
 

Artikel 12 

Indien in het dossier onregelmatigheden worden gevonden kan de subsidie 
geweigerd of teruggevorderd worden. 


