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Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de begroting door het 
gemeentebestuur van Rijkevorsel, kunnen toelagen verleend worden aan sportverenigingen die 
erkend zijn door de gemeentelijke sportraad van Rijkevorsel. 
 
Sportverenigingen, die erkend zijn door het gemeentebestuur Rijkevorsel, zullen streng getoetst 
worden aan de erkenningvoorwaarden.  Het aanvraagdossier per vereniging zal door de sportraad 
positief of negatief geadviseerd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen van en 
te Rijkevorsel. 
 
Gelet op de volgende verontrustende vaststellingen in de sportsector, die deze wijzigingen 
verantwoorden: 
 *”drop-out” is voor bepaalde leeftijden zéér hoog 
 *fysieke conditie van de jeugd gaat achteruit 
 *L.O. op school blijft te beperkt 
 *sporttechnische begeleiding is vaak in handen van niet-gekwalificeerden 
 *gebrek aan sportinfrastructuur 
 
HOOFSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Art. 1: Er wordt bij de toekenning van de subsidies geen rekening gehouden met de aan de 
verenigingen toegekende materiële tegemoetkomingen vanwege de gemeente. 
 
Art. 2: Iedere vereniging die een subsidie ontvangt moet deze gebruiken voor het doel waarvoor 
ze is toegekend en moet het gebruik ervan kunnen rechtvaardigen. 
 
Art. 3: Voor subsidies van meer dan 1239.47 €  zal elk besluit tot toekenning, de aard, de omvang 
en de aanwendingsvoorwaarden ervan bepalen en tevens vermelden welke verantwoording van de 
vereniging wordt geëist, alsook binnen welke termijn deze verantwoording moet worden afgelegd. 
Het totaal toegekende subsidiebedrag wat betreft het afhuren van de niet-gemeentelijke 
openlucht en overdekte infrastructuur wordt gelimiteerd tot een maximum van € 6500,00 en met 
een maximum terug te krijgen bedrag van 80% van het ingediende bedrag. 
 
Art. 4: Verenigingen die een subsidie ontvangen van meer dan 1239.47 € moeten controle op de 
aanwending van de subsidie in hun boekhouding toelaten door een door het College van 
Burgemeester en Schepenen aan te duiden ambtenaar in welk geval verslag hiervan wordt 
uitgebracht bij het gemeentebestuur voor het gepaste gevolg. Deze ambtenaar is gebonden aan 
beroepsgeheim. 
 
Art. 5: Een vereniging is gehouden een ontvangen subsidie geheel of gedeeltelijk terug te betalen 
als: 
 -de subsidie niet aangewend werd voor het doel waarvoor zij werd toegekend. 
 -de vereniging de hiervoor bedoelde verantwoording niet verstrekt of kan verstrekken. 
 -de vereniging zich verzet tegen de controle bedoeld in art.4 hiervoor. 
 -blijkt dat de vereniging onjuiste gegevens verstrekt. 
 
Art. 6: Een vereniging die een subsidie aanvraagt dient dit te doen op een daartoe opgesteld 
formulier voor de gestelde datum. Met laattijdig ingediende aanvragen (dossiers) wordt GEEN 
rekening gehouden. 
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Art. 7: De uitbetaling van de subsidies gebeurt overeenkomstig de reglementering betreffende 
de gemeentelijke comptabiliteit op bevel van het College van Burgemeester en Schepenen. De 
uitbetaling gebeurt door overschrijving op de post- of bankrekening van de vereniging.  
 
HOOFDSTUK II: VOORWAARDEN + BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN: 
 
Art. 8: Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van subsidie voor “het afhuren van alle 
infrastructuur” dienen de verenigingen te voldoen aan volgende voorwaarden: 
1. Erkend zijn door het gemeentebestuur Rijkevorsel als sportvereniging volgens het 

erkenningreglement 2014-2019. 
De aanvraag om het bekomen van deze subsidie moet vergezeld zijn van: 
1. Een duplicaat van de afgesloten verzekering. 
2. De opgave van het aantal leden: lijst van verzekerde leden. 
3. Een duplicaat van de factuur en een duplicaat van het huurcontract van Sport –en 

recreatiecentrum “De Valk” of andere niet gemeentelijke instanties inzake huur. 
!!! Met specifieke vermelding: 
voor overdekte infrastructuur:  *het effectief aantal uren per week met het de effectief 

grootte (1/3, 2/3 of 3/3) per week dat een sportzaal 
wordt afgehuurd 
*het aantal weken per jaar dat men de sportzaal afhuurt 

voor openluchtinfrastructuur: *het effectief aantal uren per week dat het terrein wordt 
afgehuurd 
*het aantal weken per jaar dat men dit of deze terrein(en) 
afhuurt 
*de omschrijving van het buitenterrein (tennisveld, 
voetbalveld, oefenterrein, polyvalente sportterrein,… ) dat 
wordt afgehuurd 

 
HOOFDSTUK III: AANVRAAGPROCEDURE: 
 
Art. 9a) Sportclub: 
-Jaarlijks aanvraagdossier (=inhoud + verplicht bijgevoegde documenten) vóór 15 september 
volgend op het werkingsjaar JUIST en VOLLEDIG terug sturen of binnenbrengen naar/bij: 
gemeentelijke sportdienst, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel. Enkel het daartoe opgestelde 
formulier zal aanvaard worden. 
 
Art. 9b) Sportdienst: 
-verzenden aanvraag naar leden van de gemeentelijke sportraad 
-bundelen van gegevens per sportvereniging 
-opmaken van het puntenoverzicht en subsidiebedrag per sportvereniging 
-dossier voorleggen tijdens de daaropvolgende sportraadvergadering 
 
Art. 9c) Sportraad: 
- in overleg met de sportdienst subsidiebedragen per club bespreken 
- advies verlenen over de subsidiebedragen aan College van Burgemeester en Schepenen 
 
HOOFDSTUK IV: UITBETALINGPROCEDURE: 
 
Art. 10: Het College zal zijn beslissing doorgeven aan de sportdienst en de financiële dienst. De 
financiële dienst zal in overleg met de gemeenteontvanger de goedgekeurde subsidiebedragen 
doorstorten op de rekeningnummers van de betreffende Rijkevorselse sportverenigingen. 
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HOOFDSTUK V: KLACHTENPROCEDURE: 
 
Art. 11a) Sportclub: 
De sportvereniging kan schriftelijk klacht indienen bij het College van Burgemeester en 
Schepenen tot maximum 7 dagen nadat het onderwerp “subsidieverdeling” als agendapunt werd 
besproken tijdens een sportraadvergadering. 
 
Art. 11b) Beheerraad sportraad: 
Indien onjuiste gegevens aanleiding geeft tot een betaling van een subsidie, kan de beheerraad 
van de sportraad, klacht indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Bij positief 
advies over deze klacht door het College van Burgemeester en Schepenen, kan geheel of 
gedeeltelijk de subsidie teruggevorderd worden. 
 
 
 


