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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-, cultuur-
raad, ...).  

 
Artikel 3 

Het evenement mag geen organisatie zijn van een commerciële instelling of 
hiermee een samenwerking hebben en moet een sportieve manifestatie zijn. 
 

Artikel 4 
Enkel officiële nationale kampioenschappen (bijv. Belgisch Kampioenschap 

wielrennen) komen in aanmerking voor subsidiëring, toernooien met nationale 
uitstraling niet. 

 
Artikel 5 
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 6 
De extra toelagen kunnen na advies van de sportraad en vervolgens door het 

College van Burgemeester en Schepenen worden toegekend. 
 

Artikel 7 
De manifestatie moet voldoen aan volgende voorwaarden: 

 plaatsgrijpen in Brakel 

 minimum 20 deelnemers hebben 
 mediabelangstelling hebben op nationaal niveau 

 publicitaire return verzekeren voor de gemeente Brakel (zowel voor als 
tijdens de manifestatie) - Vermelding in de promotie van "Met 
ondersteuning (of medewerking) van Sportraad, Sportdienst”  

 kaderen in de missie van het sportbeleid Brakel 
 de organisator moet verzekerd zijn voor alle aspecten m.b.t. de 

manifestatie. 
 
Artikel 8 

Er kan maximum één manifestatie per jaar per club worden ondersteund.  
Een meerdaags evenement wordt beschouwd als 1 evenement. 
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Artikel 9 
Het bedrag van de subsidie bedraagt € 1.000. De toelage kan geenszins de 
onkosten van de manifestatie overschrijden en zal zonodig verminderd worden. 

  
Artikel 10 

Deze subsidie dient te worden aangevraagd ten minste 3 maanden voorafgaand 
aan de activiteit. De daarvoor bestemde formulieren dienen persoonlijk te 
worden bezorgd aan de gemeentelijke sportdienst (loket gemeentelijke sporthal 

‘de Rijdt’ - Jagersstraat 64a - 9660 Brakel). 
 

Artikel 11 
Indien 2 of meer erkende plaatselijke organisaties samenwerken om 
uitzonderlijke activiteiten of manifestaties in te richten, gelden dezelfde 

bepalingen met dien verstande evenwel dat  één van deze organisaties voor het 
geheel als subsidieaanvrager dient op te treden en de toelage onverdeeld aan 

deze organisatie zal worden toegekend en uitbetaald. De betrokken organisaties 
regelen zelf de onderlinge verdeling van de extra toelage. 

 
Artikel 12 
Bedragen van uitgaven moeten (indien mogelijk) bewijsbaar zijn via facturen. 

 
Ter verduidelijking van in te brengen uitgaven :  

 
- Publiciteitskosten = promotiekosten (o.a. drukwerk affiches en flyers 

en administratie) 

- Kosten voor huur en onderhoud = huur accommodatie(s), tenten, 
nadars, podia,…  

- Verzekeringskosten = verzekering deelnemers en verzekering B.A 
- Vervoer- en/of verplaatsingskosten = transportkosten met directe 

betrekking op het nationaal kampioenschap zelf (bijvoorbeeld 

vervoerskosten organisatorisch materiaal) 
- Vergoeding scheidsrechters = te betalen scheidsrechtervergoedingen 

 
Artikel 13 
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 14 

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

Artikel 15 
Het subsidiebedrag zal binnen de 60 kalenderdagen gestort worden op het 

rekeningnummer van de sportvereniging. 
 
 


