GEMEENTE DENTERGEM
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PARASPORTCLUBS

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden
door het College van Burgemeester en Schepenen subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen
volgens normen en voorwaarden die worden vastgelegd in het subsidiereglement.
Artikel 2:
De gegevens die worden opgevraagd in de periode 15 augustus tot en met 15 september van
het huidige jaar hebben betrekking op het voorbije werkingsjaar, t.t.z. vanaf 1 juli van het
voorbije jaar tot 30 juni van het huidige jaar.
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te
laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid,
komt desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de
onder dit besluit gereglementeerde subsidie.
Artikel 3:
De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het
erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.
Artikel 4:
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
-

De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde
formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren
zijn beschikbaar op de sportdienst. Het aanvraagdossier is te verkrijgen tussen 15
augustus en 15 september. De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 1
oktober. Aanvragen buiten deze periode komen niet meer in aanmerking.

-

De berekening van de subsidies vindt plaats vóór 31 oktober.

-

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na goedkeuring door het college en vóór
31 december.

Artikel 5:
De vereniging moet activiteiten ontplooien die individueel of in ploegverband worden
beoefend met een competitief of recreatief karakter;
Artikel 6:
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere
gemeentelijke kanalen.

Artikel 7:
De sportverenigingen moeten de subsidie gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is
toegekend.

CRITERIA TOT HET BEKOMEN VAN SUBSIDIE
Aan de hand van de toekenning van punten via een puntensysteem wordt de omvang van het
subsidiebedrag bepaald.
Statuut van de club
Indien de club is aangesloten bij een erkende Federatie levert dat 10 Pt op
Ledenaantal : punten kunnen behaald worden à rato van het aantal ingeschreven clubleden,
waarbij elk erkend volwassen lid de waarde krijgt van één punt met een maximum van 50 Pt
en elk jeugdlid twee punten met een maximum van 100 Pt.
Omvang van de clubwerking.
Het aantal maanden per jaar dat een club actief is wordt beloond met 1 pt/maand
Het aantal clubactiviteiten dat werd georganiseerd in die periode levert 2 ptn op per activiteit.
Kwaliteit
Indien de club lid is van de gemeentelijke sportraad levert dat 10 punten op.
Indien de clubafgevaardigde aanwezig was op de algemene vergadering(en) van de sportraad,
levert dat 20 ptn op per vergadering.
Indien de club deelneemt aan initiatieven georganiseerd door de sportraad, levert dat 10 punt
per deelname op.
Indien de club mede-organisator was van dergelijke initiatieven levert dat 20 ptn per
organisatie op.
Indien de club aan actieve ledenwerving doet levert dat 10 punten op.
Indien er door de leden van de club bijscholingen werden gevolgd met de bedoeling de taken
van de sportclub efficiënter te kunnen uitvoeren, levert dat 20 ptn per persoon op (maximum 2
personen per vorming).
Indien de club beschikt over een organogram met een taakbeschrijving per bestuurslid levert
dat 10 ptn op.

De gegevens dienen gestaafd te worden met bewijsstukken.

