UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 17 december 2013
Aanwezig:

Moyaerts Charly - burgemeester - voorzitter
Lismont Patrick, Wicheler Jan, Princen Annick, Medart Gilbert, Abrahams
Gui - schepenen
Smeers - Vanmeer Krista, Aerts Jos, Scheepers Ingrid, Schiepers Kristof,
Thierie Rita, Houbey Gert, Maleux Anne, Moyaers Geert, Bronckart
Manu, Pollenus Cedric, Vanmolle Pascal, Soers Godelieve, Boonen
Marlies - raadsleden
Houbey Marcel - secretaris

Afwezig:

035

Subsidiereglement sportsociale en sportorganiserende sportverenigingen

Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact.
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen.
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.
Gelet de belangrijke sociale en sportieve rol die de sportsociale en sportorganiserende
sportverenigingen in Gingelom hebben.
Gelet op het erkenningreglement van 23 april 2013.
Gelet op de nieuwe bepalingen van het gemeentedecreet.
Gelet dat de gemeente de sportsociale en sportorganiserende sportverenigingen financieel wenst te
ondersteunen.
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 2 december 2013.
Na beraadslaging met 17 stemmen voor, 0 tegen en 2 onthoudingen;.

Besluit:
Hoofdstuk 1: algemeen
Artikel 1: voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :
Jeugd: zijn de sportende leden van 4 tot en met 18 jaar.
Volwassenen: zijn de sportende leden vanaf 19 jaar.
Sportsociale sporten: sporten waar het sociale centraal staat. Bij deze sporten wordt geen of een zeer
beperkt fysieke inspanning geleverd.
Sportorganiserende sportverenigingen: verenigingen die het organiseren van recreatieve of
competitieve evenementen en/of wedstrijden tot doel hebben.
Artikel 2: Het gemeentebestuur van Gingelom schrijft jaarlijks een bedrag in onder de begrotingspost
voor de subsidiëring van sportverenigingen.
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Artikel 3: De sportdienst wordt belast met de controle van de subsidieaanvragen en maakt ze ter
goedkeuring over aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 4: De subsidies worden toegekend per kalenderjaar. De berekening gebeurt echter op basis van
het sportwerkjaar dat loopt van 1 september van het vorige jaar tot en met 31 augustus van het huidige
jaar.
Artikel 5: De subsidies aan de sportverenigingen worden opgedeeld in een deel basissubsidie
(Hoofdstuk I – Afdeling 1) en een deel werkingssubsidie (Hoofdstuk I – Afdeling 2).
Voor zowel de basissubsidie als de werkingstoelage zijn vaste geldbedragen bepaald.

Hoofdstuk 2: subsidies voor de sportverenigingen
Artikel 6: Om in aanmerking te komen voor een subsidie op basis van dit reglement dienen de
sportverenigingen, na advies van de sportraad, erkend te zijn door het gemeentebestuur.
De erkenning gebeurt op basis van het reglement tot erkenning van de Gingelomse sportverenigingen
van
23 april 2013.

Afdeling 1: Basissubsidie
Artikel 7: de basissubsidie bestaat uit 2 delen: een erkenningdeel en een aanwezigheidsdeel
Deel a – erkenning:
Alle door het gemeentebestuur erkende sportverenigingen ontvangen deel a van de basissubsidie.
Deze subsidie bedraagt 10 euro.
Deel b – aanwezigheid op de Algemene Vergadering sportraad:
De erkende sportverenigingen die aanwezig zijn op de algemene vergadering van de sportraad (en dus
lid zijn van sportraad) ontvangen deel b van de basissubsidie.
Deze subsidie bedraagt 40 euro.
Indien de afgevaardigde en de plaatsvervanger verontschuldigd zijn voor de algemene vergadering dan
dient een ander bestuurs- of clublid op deze vergadering aanwezig te zijn. Is dit niet het geval dan
komt men niet in aanmerking voor deel b van de basissubsidie.

Afdeling 2: Werkingssubsidie
Artikel 8: Het totaal bedrag van de werkingssubsidie wordt bekomen door het totaal in de begroting
voorzien subsidiebedrag voor deze verenigingen te verminderen met het, volgens artikel 6 bekomen,
totaal basissubsidiebedrag.
Artikel 9. Aantal sportorganisaties per jaar:
Sportorganiserende sportverenigingen wordt per sportorganisatie een subsidie verleend van
- 20 euro per jeugdsportorganisatie
- 10 euro per volwassenensportorganisaties
Een vereniging wordt voor maximum 10 wedstrijden gesubsidieerd.
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Bemerkingen:
Organisaties waarin jeugd en volwassenen gelijktijdig deelnemen en in een klassement worden
opgenomen, worden beschouwd als volwassenenorganisaties.
Een organisatie wordt per dag geteld ook al vinden er meerdere wedstrijden op 1 dag plaats. Dus 2
organisaties vinden op 2 verschillende dagen plaats.
Parameter: drukwerk zoals folders / uitslagen / krantenartikel dienen bij de aanvraag gevoegd.

Hoofdstuk 3: slotbepalingen
Artikel 10:
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.
Het subsidiereglement sportsociale en sportorganiserende sportverenigingen van 4 november 2008 wordt
opgeheven.

Namens de gemeenteraad
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Charly Moyaerts
burgemeester
Voor eensluidend afschrift
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