SUBSIDIEREGLEMENT VOOR BIJZONDERE SPORTMANIFESTATIES OP ONS
GRONDGEBIED EN VOOR DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN MET INTERNATIONALE
UITSTRALING – goedgekeurd in vergadering van Gemeenteraad van 18 juni 2012

1. Komen in aanmerking voor deze betoelaging:
a. de deelname van een Sint-Truidense sportclub en van individuele sporters aan één
wedstrijd met internationale uitstraling met voor haar uitzonderlijke verplaatsingen
en verblijfskosten en waaraan minstens sportclubs uit drie andere landen deelnemen
(zie artikel 9)
b. de organisatie van één nationaal of Vlaams evenement met minstens nationale of
Vlaamse uitstraling 1 2
c.

één organisatie, die het gewone overstijgt en door haar naambekendheid of door
haar uitzonderlijke uitstraling de stad Sint-Truiden meer nationale of Vlaamse
bekendheid geeft

2. Het beschikbare krediet van bovengenoemd reglement wordt verdeeld volgens volgende
verdeelsleutel:
a. categorie 1.a: 50%
b. categorie 1.b en 1.c: 50%
3. De maximale toelage per sportclub bedraagt 2 500,00 EUR voor de punten 1.b en 1.c.
Voor punt 1.a liggen de bedragen vast in punt 9.b.1. en 2 met een maximum van
2 500,00 EUR bij meerdere aanvragen, waarover het schepencollege beslist.
Profspelers en profploegen van profclubs kunnen geen subsidieaanvraag doen.
4. De toelage betreffende 1.a, b en c kan maximaal éénmaal per jaar per ploeg en per atleet
aan een zelfde sportclub toegekend worden.
Indien noodzakelijk kan de toelage betreffende 1.a tot 2 keren aangevraagd worden
wanneer de sportbeoefenaar, woonachtig in Sint-Truiden of het lid/de ploeg van de
sportclub, erkend door de gemeenteraad, door de betreffende sportfederatie wordt
geselecteerd voor deelname aan wedstrijden met internationale uitstraling. De
bijkomende aanvraag wordt beschouwd als niet voorzien geval, zoals bedoeld in punt 11.
In dergelijk geval beslist het college van burgemeester en schepenen op advies van de
sportraad en na een gemotiveerd verslag van Sportdienst Sint-Truiden.
5. De afrekenstaat bevat alle nuttige informatie op basis waarvan het college van
burgemeester en schepenen, na advies van de raad van bestuur van sportraad
Sint-Truiden, beslist of deze aanvraag in aanmerking komt voor betoelaging.
Afrekenstaten zijn verkrijgbaar bij Sportdienst Sint-Truiden.
6. Het indienen van het subsidiedossier dient te gebeuren vóór 15 september van het
subsidiejaar.3 De subsidie wordt toegekend op basis van de gegevens van het sportjaar
(1 juli voorafgaandelijk aan het jaar van indiening tot 30 juni van het jaar van indiening).4
Na 15 september wordt geen enkel dossier nog aanvaard.

1

2

3
4

Sportactiviteiten van nationaal belang zijn wedstrijden met deelname van minimum 20 individuele
deelnemers (niet eigen leden) uit minstens 3 verschillende provincies en minstens uit 2 gewesten of
minimum 3 ploegen uit minstens 3 verschillende provincies en minstens uit 2 gewesten
Sportactiviteiten van Vlaams belang zijn wedstrijden met deelname van minimum 20 individuele
deelnemers (niet eigen leden) uit minstens 3 verschillende provincies in Vlaanderen of minimum 3
ploegen uit minstens 3 verschillende provincies in Vlaanderen
Subsidiejaar: het jaar waarin de toelageaanvraag en de uitbetaling van de subsidie gebeurt
Sportjaar: het jaar (1 juli van het voorgaande jaar tot en met 30 juni van het subsidiejaar) waarop de
toelageaanvraag betrekking heeft
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Alle organisaties die vanaf 1 juli van het subsidiejaar georganiseerd worden, behoren bij
het volgende subsidiejaar.
7. Om betoelaagbaar te zijn moet:
- de betrokken sportclub erkend zijn door de gemeenteraad, er een reguliere
boekhouding op nahouden en alle nodig geachte controles van de boekhouding toelaten
- het dossier de nodige bewijsstukken bevatten (affiches, toegangskaarten,
wedstrijdverslagen, dagbladuittreksels, ...)
- voor de eigen organisaties op ons grondgebied, naast de clubnaam, de naam van de
stad Sint-Truiden vermeld zijn in alle aankondigingen, drukwerken en correspondentie
voor de deelname aan een wedstrijd met internationale uitstraling de naam van de
stad Sint-Truiden promoten in de pers en in het buitenland
8. De subsidie wordt enkel uitbetaald wanneer de betrokken sportclub niet van winstbejag
kan verdacht worden na de afrekening van dit evenement.
9. Maximale bedragen van de subsidie:
a. voor organisaties door een Sint-Truidense sportclub in eigen stad:
A
2 500,00 EUR voor budgetten boven de 25 000,00 EUR
B
1 850,00 EUR voor budgetten boven de 18 500,00 EUR
C
1 250,00 EUR voor budgetten boven de 12 500,00 EUR
D
620,00 EUR voor budgetten boven de 6 200,00 EUR
E
10% voor budgetten beneden de 6 200,00 EUR
b. voor deelname aan EK vanaf de kwalificatieronde, aan WK vanaf de
kwalificatieronde, Europabekerwedstrijden, wereldbekers 5
verplaatsing heen:
individuele actieve sporters
ploegen: 2 actieve sporters
3 à 7 actieve sporters
8 en meer actieve sporters

minder dan 600 km
binnen Europa
300,00 EUR
600,00 EUR
1 000,00 EUR
1 370,00 EUR

meer dan 600 km
buiten Europa
500,00 EUR
870,00 EUR
1 240,00 EUR
1 860,00 EUR

Individuele actieve sporters:
- sportbeoefenaar wonend in Sint-Truiden of lid van sportclub, erkend door de
gemeenteraad
- het moet gaan om een officiële selectie (geen stages)
- kwalificatie aan één van de wedstrijden zoals bepaald in artikel 9
- betreffende persoon is amateur
- niet genietend van gratis reis en/of free-hospitality
- geen subsidie voor trainer of begeleider (ook niet voor de ouders van jongeren)
- bij deelname aan wedstrijden voor andersvaliden wordt eveneens de trainer/begeleider
vergoed
Ploegen van sportclubs:
- de bepaling van het aantal spelers dat in een bepaalde sporttak opgesteld wordt en voor
subsidiëring in aanmerking komt, wordt bepaald volgens het reglement van de sportfederatie
- erkend door de gemeenteraad
- kwalificatie aan één van de wedstrijden zoals bepaald in artikel 9
- geen profploeg
- niet genietend van gratis reis- en/of verblijfskosten
- het moet gaan om een officiële selectie (geen stages) met uitzondering van ploegen
waarvan de rangschikking in de gewone competitie tot gevolg heeft dat de ploeg
doorstroomt naar een hogere competitie
- geen subsidie voor trainer of begeleider (ook niet voor de ouders van jongeren)
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Kwalificatieronde zijn wedstrijden binnen een Europees of wereldkampioenschappen, binnen de
Europabeker of wereldbeker, die leiden naar de finales van één van de vermelde kampioenschappen
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10. In september worden alle aanvragen die de sportclubs vóór 15 september hebben
ingediend, behandeld. De sportdienst doet dan een voorstel van verdeling van het
beschikbare krediet over alle ingediende aanvragen voor sportactiviteiten, die
plaatsvonden tussen 1 juli van het voorgaande jaar en 30 juni van het
subsidiejaar.
De maximale bedragen van de subsidie (vermeld onder artikel 9) kunnen verminderd
worden naargelang de beschikbaarheid van de kredieten in het stadsbudget betreffende
dit subsidiereglement.
Het is dus mogelijk dat de aanvragende sportclubs een percentsgewijze uitbetaling van
de subsidie krijgen die lager ligt dan de maximale bijdrage zoals vermeld onder artikel 9.
Wanneer nu zou blijken dat er een overschot van krediet is in categorie a of b, worden de
resterende kredieten toegevoegd aan categorie a of b zodat de maximaal berekende
subsidie uitbetaald kan worden of alsnog de percentsgewijze betaling toegepast kan
worden bij tekort na toevoeging van krediet uit categorie a of b.
De sportdienst stelt in oktober de verdeling van de toelagen voor aan de raad van bestuur
van de sportraad.
Het advies van de raad van bestuur van Sportraad Sint-Truiden wordt door het college
van burgemeester en schepenen behandeld op het eerste college van november.
Het voorstel van het college van burgemeester en schepen wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad van november die de subsidies toekent en die om redenen van onder
andere onvolledigheid van het dossier, kan weigeren subsidie toe te kennen aan
sportclubs waarvan het dossier niet in orde is.
Indien achteraf blijkt dat de begunstigde onjuiste verklaringen heeft afgelegd, kan het
college van burgemeester en schepenen beslissen om gedurende twee volgende
aanvragen geen subsidie uit te betalen.
De uitbetaling van de subsidie gebeurt vóór 31 december van het subsidiejaar.
11. Het college van burgemeester en schepenen beslist in alle andere niet voorziene
gevallen en bij betwisting op advies van Sportraad Sint-Truiden en na een gemotiveerd
verslag van Sportdienst Sint-Truiden.
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