STEDELIJKE SPORTRAAD
SUBSIDIEREGLEMENT ORGANISATIES EN TORNOOIEN
Met de bedoeling clubs te stimuleren in hun werking en de sportieve uitstraling van de stad Lokeren
te promoten wenst de sportraad een budget ter beschikking te stellen voor wedstrijden, organisaties
of tornooien, ingericht door een Lokerse club, die een Vlaamse, nationale of internationale
uitstraling hebben alsook voor evenementen die georganiseerd worden met als specifiek doel de
Lokerse bevolking of mensen met een handicap aan het sporten te zetten. Uitzonderlijk kunnen ook
subsidies worden toegekend aan een sportvereniging in het kader van een uniek gebeuren
(verjaardag,…).
REGLEMENT :

artikel 1 : Binnen de perken van de kredieten, goedgekeurd door de Lokerse gemeenteraad, kan de
sportraad jaarlijks een bedrag voorzien tot subsidiëring van sportmanifestaties voor bovenvermeld
doel. Dit bedrag staat niet vast en zal elk jaar opnieuw door de Raad van Bestuur van de stedelijke
sportraad bepaald worden en is afhankelijk van de beschikbare kredieten en de jaarlijkse begroting
van de sportraad.
artikel 2 : Om van deze subsidiëring te kunnen genieten moet aan de volgende voorwaarden
voldaan zijn:
- de aanvrager moet erkend zijn door de Lokerse sportraad;
- de sportmanifestatie moet ofwel bovengemeentelijk zijn met minimum een Vlaamse
uitstraling of tot doel hebben de Lokerse bevolking of mensen met een handicap aan het
sporten te zetten. Uitzonderlijk kan het ook gaan om een specifieke gebeurtenis in het
bestaan van een sportvereniging;
- de sportmanifestatie moet kaderen binnen de doelstellingen van de sportraad;
- de sportmanifestatie moet doorgaan op het grondgebied van de stad Lokeren.
artikel 3 : Komen o.a. niet voor subsidiëring in aanmerking:
- de gebruikelijke interclubontmoetingen en –competities;
- oefenstonden en trainingen;
- stages, initiaties en sportkampen;
- vormingsactiviteiten en symposia.
artikel 4 : Per organisator kan er jaarlijks maximum één subsidieaanvraag gehonoreerd worden.
artikel 5 : Een sportvereniging wordt automatisch erkend door de sportraad indien zij reeds door
het gemeentebestuur werd erkend en aangesloten is bij de sportraad. Andere organisaties welke een
sportactiviteit willen organiseren en in aanmerking willen komen voor een subsidie dienen een
aanvraag te richten aan de RVB van de sportraad en dienen te bewijzen dat zij over een degelijk
bestuur beschikken. Commerciële organisaties komen nooit in aanmerking voor een dergelijke
subsidie.
artikel 6 : Indien twee of meer organisatoren samen een sportmanifestatie organiseren, dient één
van hen namens het gehele organisatiecomité de subsidieaanvraag in.

artikel 7 : De aanvraag tot subsidiëring dient op de geëigende aanvraagformulieren gericht te
worden aan de sportraad. De aanvraag moet uiterlijk drie maanden voor het plaatsgrijpen van de
manifestatie ingediend worden. Een werkjaar loopt van 1 juli tot 30 juni het daaropvolgende jaar.
artikel 8 : De aanvraag dient te vermelden :
a) een duidelijke omschrijving van de organisator (statuut - zetel - werking)
b) een omschrijving van de geplande sportmanifestatie (doelstelling, programma, aantal
deelnemers, publicaties, verwacht aantal toeschouwers)
artikel 9 : Het bedrag van de subsidie wordt, afhankelijk van de belangrijkheid en de uitstraling van
de manifestatie, vastgesteld als volgt :
a) Lokaal niveau waarbij de Lokerse bevolking en/of personen met een beperking worden
aangezet tot sporten : Het toegekende bedrag wordt apart bepaald door de RVB van de
sportraad in functie van de organisatie, de uitstraling en het vooropgestelde aantal
deelnemers.
b) Vlaams niveau (deelnemers uit min. 3 provincies en organisatorisch opengesteld voor
deelnemers uit gans Vlaanderen) : 150 euro;
c) Landelijk of nationaal niveau (organisatorisch opengesteld voor deelnemers uit België
en met deelnemers uit minimum 5 provincies) : 200 euro;
d) Internationaal niveau (met deelnemers uit minimum 3 landen): 250 euro.
artikel 10 : De subsidie wordt toegekend door de Raad van Bestuur van de stedelijke
sportraad rekening houdend met het beschikbare budget, het ingediende dossier en het feit of de
vereniging al steun ontvangt van een andere instantie
artikel 11 : Bij positief gevolg verbindt de aanvrager er zich toe de stedelijke sportraad als
medewerker te vermelden in alle publiciteit gevoerd rond deze manifestatie en eventueel ter
beschikking gestelde promotiemateriaal op een goed zichtbare plaats uit te hangen. Na de
manifestatie zal de aanvrager alle eventueel verkregen promotiematerieel terugbezorgen aan de
sportraad alsook een verslag van de manifestatie (verloop, uiteindelijk aantal deelnemers,..).
artikel 12 : De subsidie wordt uitbetaald na goedkeuring door de Raad van Bestuur van de
sportraad en het ondertekenen van de aanvraag. De aanvrager zal op de hoogte gesteld worden van
de beslissing van de sportraad.
artikel 13 : De Raad van Bestuur van de sportraad heeft ten alle tijde het recht om de aanwending
van de verleende subsidies te controleren. Indien blijkt dat de voorwaarden van het reglement niet
zijn nageleefd, kan De Raad van Bestuur van de sportraad de toegekende subsidie geheel of
gedeeltelijk terugvorderen. Dit geldt evenzeer in het geval dat onjuiste gegevens in de aanvraag zijn
opgenomen. Vastgestelde misbruiken kunnen aanleiding geven tot uitsluiting van verdere
subsidiëring.
artikel 14 : Dit reglement zal toegevoegd worden aan het bestaande subsidiereglement en treedt in
werking na goedkeuring door de sportraad.

