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GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT 

Wielerwedstrijden en sportmanifestaties 
 

Artikel 1 Algemeen 

1.1 Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen aan 

de sportverenigingen (feitelijke verenigingen en vzw’s) subsidies worden verleend voor de 

organisatie van wielerwedstrijden en sportmanifestaties. 

1.2 Indien er via dit reglement subsidies verkregen worden, kunnen deze wielerwedstrijden en 

sportmanifestaties niet meer opgenomen worden in het gemeentelijk subsidiereglement ter 

ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen. 

 

Artikel 2 Subsidiebedragen organisatie wielerwedstrijden 

2.1 Voor wielerwedstrijden op een open of gesloten circuit zonder inkomgeld bedraagt de toelage 

50% van de minimum verplichte prijzen voorgeschreven door de sportfederatie. 

2.2 Voor wielerwedstrijden op een gesloten circuit waarbij inkomgeld wordt gevraagd, zal de 

voorziene 50% teruggebracht worden op 30%. 

2.3 Voor wielerwedstrijden waarvoor geen verplicht prijzengeld is voorzien, wordt een toelage 

verleend ten bedrage van 30% op het verplichte bedrag geldend voor een nieuwelingenkoers. 

 

Artikel 3 Definitie sportmanifestatie 

Het betreft hier een toelage voor Pittem-Egemse verenigingen die een bijzondere sportorganisatie 

organiseren; waarbij voor het grote publiek de actieve sportbeoefening bevorderd wordt en/of 

waarbij deze organisatie een bijzondere uitstraling geeft aan de gemeente.  De sportmanifestatie 

dient te beantwoorden aan de volgende voorwaarden: 

3.1 Ze wordt ingericht op het grondgebied van Pittem – Egem.  Wanneer de gemeente Pittem – 

Egem niet over de juiste accommodatie beschikt en de aanvraag wordt gedaan door een 

Pittemse vereniging, is er aan deze voorwaarde voldaan. 

3.2 De vereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat de beoefening van 

de betreffende sporttak voor alle gemeentelijke inwoners moet mogelijk gemaakt worden. 

 

mailto:sportdienst@pittem.be


 

2 

3.3 De manifestatie is een niet-regulier project.  Onder niet reguliere werking wordt het volgende 

verstaan:  Sportmanifestaties met een open inschrijving (niet van toepassing: tornooien, 

fandagen, opendeurdagen, …) 

 

Artikel 4 Puntenverdeling 

4.1 De puntenverdeling is als volgt: 

 Een sportmanifestatie zonder prijzengeld of naturaprijzen: 1 punt per manifestatie 

 Een sportmanifestatie met prijzengeld of naturaprijzen: 8 punten per manifestatie 

 

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. 


