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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2008
AANWEZIG:

de heer Miel CRAEGHS, burgemeester,
de heren, Tom SEURS, Jo SANTERMANS, Marc BERGMANS en mevrouw Kathleen De CLEENE, schepenen,
de heren Jean MARTENS, Luc NIJS, Nico KNEVELS, Valeer HOOGMARTENS, mevrouw Nathalie VAN MELE, de heren Ben
KNOOPS, Guido HOOGMARTENS, mejuffrouw Nele STEEGMANS, mevrouw Jacqueline SCHRIJVERS, de heer Leo DEGRAEVE,
mevrouw Marleen KIGGEN, mevrouw Marleen CROES en mevrouw Marina HANOT, raadsleden,
de heer Jos TRUYEN, voorzitter en de heer Jean MEERMANS, gemeentesecretaris.

DAGORDE: REGLEMENT TOELAGEN SPORTVERENIGINGEN MET JEUGDWERKING
WAARVOOR DE SPECIFIEKE ACCOMMODATIE NODIG VOOR DE
BEOEFENING VAN HUN SPORT NIET AANWEZIG IS IN AS
DE GEMEENTERAAD:
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid (B.S. 04/05/2007.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2007 ter uitvoering van het Decreet van 9 maart
2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen, provinciebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid algemene bepalingen en
bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidie;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 8 november 2007 ter goedkeuring van het sportbeleidsplan
2007-2013;
Gelet op de begroting 2008 waar een bedrag voorzien voor toelage jeugdwerking sportverenigingen;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad;
Gelet op de wetgeving ter zake;
Met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen bij 0 onthoudingen

BESLUIT:
Art. 1

Het subsidiereglement sportverenigingen met jeugdwerking die buiten onze gemeente hun sport
moeten beoefenen omdat de specifieke infrastructuur niet aanwezig is in onze gemeente, goed te
keuren.

Reglement toelagen aan sportverenigingen met jeugdwerking waarvoor de specifieke
accommodatie nodig voor de beoefening van hun sport niet aanwezig is in As
1.

Sportverenigingen die voldoen aan de gemeentelijke erkenningvoorwaarden en aangesloten zijn bij de
sportraad en waarvoor de specifieke accommodatie nodig voor de beoefening van hun sport niet
aanwezig is in onze gemeente kunnen een toelage krijgen voor hun jeugdwerking.

2.

De toelage houdt rekening met de kosten die club heeft aan het huren van de specifieke accommodatie,
het percentage jeugdleden t.o.v. het totaal aantal actieve leden, het aantal jeugdleden.

3.

De huurprijs van de specifieke accommodatie mag niet als kost in andere gemeentelijke
subsidiereglementen ingebracht zijn of worden.

4.

Onder jeugdwerking wordt verstaan jongeren onder de 18 jaar die niet uitkomen in
volwassenenreeksen.

5.

De betrokken clubs verbinden zich er toe de aanvraagdocumenten waarheidsgetrouw in te vullen en de
nodige bewijsstukken mee te leveren. Onder bewijsstukken wordt minimaal verstaan inschrijvingslijst bij
de bond, lijst van verzekerde leden, bewijs van betaling van de huur van het lopende(voorbije) jaar,
aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing van lopende (voorbije) jaar.

6.

De gemeentelijke sportdienst zal de aanvraag en de documenten die ter bewijs dienen meegestuurd te
worden controleren. Indien er fouten worden vastgesteld, zal de betreffende vereniging gecontacteerd
worden door de sportfunctionaris. Na raadpleging van de betreffende vereniging maakt de sportdienst
een dossier op, dat voor advies aan de sportraad wordt voorgelegd. Daarna zal het dossier overgemaakt
worden aan het schepencollege dat optreedt als arbitrage.

7.

Bij vaststelling van opzettelijke fouten verliest de betrokken vereniging het recht op deze toelage voor
het lopende en komende seizoen.

8.

De toelage voor een bepaalde vereniging kan het totaal dat deze vereniging betaald aan huur niet
overschrijden.

9.

Het totale bedrag dat in kader van dit reglement wordt uitgekeerd kan het voorziene bedrag in de
begroting niet overschrijden.

10. Formule: ((onkosten * percentage jeugdleden t.o.v. totaal aantal leden) * coëfficiënt jeugdleden)
verrekend naar het voorziene bedrag.
Onkosten = huur accommodatie
Percentage jeugdleden: (aantal jeugdleden v/d club / totaal aantal actieve (spelende) leden v/d club) *
100
Coëfficiënt aantal jeugdleden v/e club: het aantal jeugdspelers van de betrokken club t.o.v. totaal aantal
jeugdspelers op een schaal van 10.
11. Dit reglement wordt voor het begin van elk nieuw seizoen geëvalueerd en eventueel aangepast.
Opmerkingen mogen steeds aan de sportfunctionaris worden gemeld.
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