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GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT
voor gemeentelijke parasportverenigingen
Artikel 1

Algemeen

Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen aan de
sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur, en die voldoen aan de voorwaarden vermeld
in dit reglement, subsidies worden verleend.

Artikel 2

Subsidiëringsvoorwaarden

2.1

De vereniging waarvoor de subsidiëring wordt aangevraagd dient erkend te zijn door het
gemeentebestuur, en dient dus te voldoen aan de voor de vereniging toepasselijke criteria.

2.2

De vereniging moet haar activiteiten hoofdzakelijk ontplooien op het grondgebied, tenzij dit
onmogelijk is door de aard van de beoefende sport of door het gebrek aan infrastructuur of
accommodatie.

2.3

De vereniging moet, indien dit door de gemeente wenselijk wordt geacht, administratieve
controle door de gemeentelijke overheid toelaten. De aanvragende club dient tevens over
een afzonderlijke rekeningnummer op naam van de club bij een financiële instelling te
beschikken.

2.4

De vereniging kan voor het eerst in aanmerking komen voor betoelaging het eerste jaar
nadat de vereniging minstens één volledig jaar, resp. kalenderjaar (januari - december) of
“sportseizoen-jaar” (juli – juni), actief is geweest.

2.5

De gemeentelijke toelage moet jaarlijks aangevraagd worden via het typedocument
“Aanvraag gemeentelijke subsidie”. De verenigingen dienen dit type-aanvraagformulier,
samen met alle vereiste bewijsstukken, volledig en correct ingevuld bij de gemeentelijke
sportdienst te bezorgen.

2.6

De parasportclub dient op eventueel verzoek van de gemeentelijke sportdienst het bewijs
van “regelmatige activiteit” (minstens 10 activiteiten op jaarbasis) te leveren.
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Artikel 3

Toekenning subsidiebedragen

3.1

Tenminste 2/3 van de actieve leden van de aanvragende vereniging moeten gedomicilieerd
zijn in Pittem ofwel dient de club voor de normale clubactiviteiten gebruik te maken van de
sportinfrastructuur van het gemeentelijk Sportcentrum De Molen.

3.2

Indien het aantal in Pittem woonachtige leden van een vereniging tussen 1/3 en 2/3 van het
totaal aantal leden bedraagt, kan deze vereniging betoelaagd worden met een bedrag gelijk
aan 50 % van het volgens het puntensysteem behaalde puntentotaal (basistoelage en
werkingstoelage).

3.3

De toe te kennen subsidie kan volgende vormen aannemen:
- Basistoelage:

Deze wordt bepaald op € 50 per club die aan de voorwaarden hoger
vermeld voldoet.

- Werkingstoelage: Na aftrek van de basistoelage wordt de nog beschikbare som verdeeld
volgens een puntensysteem, waarbij 1 punt de waarde heeft van de
beschikbare som gedeeld door het totaal aantal punten van alle clubs
samen.
3.4 Sleutel subsidiëring parasportverenigingen: Een parasportvereniging kan niet meer dan 1/4 van
het totale subsidiebedrag, voorzien voor de parasportverenigingen, ontvangen.

Artikel 4

Puntensysteem

De werkingstoelage wordt berekend aan de hand van volgend puntensysteem :
4.1

4.2

Aantal leden woonachtig in Pittem:
- Per actief lid:

3 punten

- Per bestuurslid (al dan niet actief lid):

2 punten

Aantal leden niet woonachtig in Pittem :

1 punt/lid

Clubwerking:
- Bestuursvergaderingen (max. 10/jaar): 3 punten per vergadering
- Clubactiviteiten (manifestaties eigen aan de specifieke clubsport en georganiseerd door de
vereniging zelf): 5 punten per activiteit
- Deelname in clubverband aan cluboverschrijdende evenementen eigen aan de clubsport:
10 punten per activiteit
- Andere activiteiten (feesten, vieringen): 3 punten per activiteit
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4.3

Onkosten die rechtstreeks verband hebben met de beoefende parasport zoals
aansluitingskosten bij federatie, bond, enz. (inclusief kosten voor verzekering):
Per schijf van € 50: 5 punten

4.4

Lidmaatschap van de gemeentelijke sportraad : 50 punten
Aanwezigheid op de algemene ledenvergadering(en) van de sportraad, per aanwezige
afgevaardigde (effectief of plaatsvervanger): 5 punten

Artikel 5

Diverse

5.1

Wanneer zou blijken dat opzettelijke onjuiste gegevens zijn verstrekt of indien de gestelde
voorwaarden niet zijn nageleefd, kan het College van Burgemeester en Schepenen de
uitbetaling van de toelage geheel of gedeeltelijk schorsen of terugvorderen, en zelfs de
betrokken vereniging voor verdere toelagen uitsluiten.

5.2

Indien een vereniging na het indienen van hun aanvraag tot subsidies de sportactiviteiten
stopzet, vervalt het recht op subsidie voor het afgelopen jaar.

5.3

Bij het te laat indienen van de aanvraag tot subsidie (tot maximaal 15 dagen na de deadline)
wordt het puntentotaal gehalveerd.

5.4

Alvorens de beslissing tot subsidiëring door het College van Burgemeester en Schepenen
wordt genomen, dient het ontwerp voor de verdeling van de toelagen aan de gemeentelijke
Sportraad te worden voorgelegd ter advies.
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