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Besluit

2020
Samenvatting van de projectsubsidies 2017 – 2019
Samenvatting van de werkingsmiddelen 2016 – 2019
Overzicht van de budgetten op basis van het subsidiereglement d.d. 4 september
2014
Overzicht van de budgetten op basis van het ontwerp van subsidiereglement
Het subsidiereglement sportorganisaties werd laatst door de gemeenteraad
hervastgesteld in zitting van 4 september 2014.
De gemeenteraad wordt gevraagd om het subsidiereglement sportorganisaties
her vast te stellen. T.o.v. het reglement van 4 september 2014 is een grondige
wijziging uitgewerkt.
Deze wijzigingen kunnen samengevat worden als volgt:
* Er zijn twee categorieën sportverenigingen. Sportverenigingen die een
ledenwerking ontplooien vallen onder de eerste categorie. Onder deze categorie
vallen zowel de competitieve als de recreatieve sportverenigingen.
Sportverenigingen die sportactiviteiten organiseren vallen onder de tweede
categorie. Onder deze categorie vallen ook de erkende onderwijsinstellingen die
naschoolse sport organiseren en de verenigingen die wielerwedstrijden
organiseren.
* Er zijn voor deze beide categorieën sportverenigingen algemene
subsidievoorwaarden uitgewerkt die tegelijkertijd gelden als
erkenningsvoorwaarden.
* Wat de sportverenigingen die een ledenwerking ontplooien betreft kunnen alle
competitieve en recreatieve sportverenigingen een basissubsidie bekomen.
Verenigingen onder de subsidiecategorie A kunnen € 100 subsidie bekomen.
Verenigingen onder de subsidiecategorie B kunnen € 350 subsidie bekomen.
Verenigingen onder subsidiecategorie C kunnen € 1.000 subsidie bekomen.
* Het bestuur verleent projectsubsidies ter realisatie van specifieke,
sportgerelateerde beleidsaccenten.
De sportraad benadrukt een actieve deelname aan de sportraad als een
erkennings- en subsidievoorwaarde. Het college stelt voor om dit specifieke
advies van de sportraad te volgen.
Het ontwerp van subsidiereglement sportverenigingen is positief geadviseerd
door de sportraad d.d. 17 september 2020
Het ontwerp van subsidiereglement is geagendeerd voor de zitting van de
gemeenteraad d.d. 1 oktober 2020 en na de formulering van opmerkingen (cfr.
verslag van de bespreking).
Het college van burgemeester en schepenen stelt het ontwerp van
subsidiereglement opnieuw voor aan de gemeenteraad met de ingangsdatum
van 1 september 2021. Het gemeenteraadsdossier is aangevuld.

een gemeentelijk subsidiereglement vast te stellen ter ondersteuning van de
sportverenigingen onder de navolgende voorwaarden:
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Doelstelling
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Binnen de kredieten voorzien in het meerjarenplan subsidieert het stadsbestuur de
kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid
gericht op het aanzetten van Gistelnaars om meer aan sport te doen met blijvende
aandacht voor de jeugdwerking van de sportverenigingen.
Artikel 2. Toepassingsgebied
Artikel 2. 1.
Dit subsidiereglement voorziet subsidies voor twee categorieën van
sportverenigingen.
Sportverenigingen die een ledenwerking ontplooien vallen onder de eerste categorie.
Onder deze categorie vallen zowel de competitieve als de recreatieve
sportverenigingen. Sportverenigingen die sportactiviteiten organiseren vallen onder
de tweede categorie. Onder deze categorie vallen zowel de erkende
onderwijsinstellingen die naschoolse sport organiseren als de verenigingen die
wielerwedstrijden organiseren.
Artikel 2. 2.
Zowel verenigingen zonder winstoogmerk als feitelijke verenigingen komen in
aanmerking.
Artikel 2.3.
De competitieve en de recreatieve sportverenigingen komen enkel in aanmerking
voor de subsidiecategorieën basissubsidie en voor projectsubsidies zoals bepaald in
artikel 3.
De onderwijsinstellingen komen enkel in aanmerking voor de categorie
projectsubsidies zoals bepaald in artikel 3.
De sportverenigingen die sportactiviteiten organiseren komen enkel in aanmerking
voor subsidiecategorie projectsubsidie en subsidie voor de organisatie van
wielerwedstrijden zoals bepaald in artikel 3.
Artikel 2.4.
Sportverenigingen kunnen niet gesubsidieerd worden als gemeentelijke
sportvereniging als die :
 vereniging al gesubsidieerd wordt als Gistelse jeugdvereniging tenzij deze
vereniging een afzonderlijke sportwerking aanbiedt
 vereniging al gesubsidieerd wordt als Gistelse socio – culturele vereniging tenzij
deze vereniging een afzonderlijke sportwerking aanbiedt
 vereniging al gesubsidieerd wordt als Gistelse seniorenvereniging tenzij deze
vereniging een afzonderlijke sportwerking aanbiedt
 vereniging al in een andere gemeente werkingssubsidies ontvangt voor de
ingediende leden/ploegen/initiatieven/….
 vereniging niet bestuurd wordt door vrijwilligers
Als een sportvereniging van een andere subsidiërende instantie werkingssubsidies
ontvangt, dan dient deze vereniging dit te rapporteren bij het indienen van het
subsidiedossier.
De sportvereniging dient een verklaring op eer toe.
Bovendien geeft de sportvereniging de toestemming dat het bestuur - in het geval
van twijfel - steeds contact kan opnemen met de andere, subsidiërende instanties
om deze informatie te verifiëren.
Het bestuur kan bovendien de gelden terugvorderen bij vaststelling van dubbele
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subsidiëring.
Artikel 3. Subsidiecategorieën
Dit subsidiereglement stelt drie verschillende subsidiecategorieën sportsubsidies in:
de basissubsidie
de projectsubsidie
de subsidie voor de organisatie van wielerwedstrijden
De basissubsidie wordt enkel verleend als financiële ondersteuning voor de reguliere
werking van de sportvereniging.
De projectsubsidie wordt enkel verleend als financiële ondersteuning van initiatieven
die niet behoren tot de reguliere werking van de sportvereniging.
Artikel 4. Definities
De volgende definities worden gehanteerd bij de toepassing van het reglement:
Competitieve sportvereniging
Een sportvereniging die competitieve sportbeoefening organiseert. Competitiesport
is gericht op een prestatie die in een wedstrijd wordt geleverd.
EHBO – post.
Een medische, preventieve hulppost
G-sport
Sportbeoefening door personen met een handicap
Jeugdsport
Sportbeoefening door kinderen en jongeren tot en met 18 jaar
Jeugdsportbegeleider
Een sporttechnische begeleider voor jeugdsport
Jeugdsportcoördinator
Een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de
erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnisch, beleidsmatig en
organisatorisch vlak
Kansengroepen
Personen met een migratieachtergrond, kortgeschoolde personen, personen in
armoede en bestaansonzekerheid
Recreatieve sportvereniging
Een sportvereniging die recreatieve sportbeoefening organiseert. Recreatieve sport
is gericht op ontspanning, gezondheid, goede conditie en/of sociaal contact.
Sportvereniging
Een sportvereniging is een autonome, lokale sportvereniging, al dan niet aangesloten
bij een erkende Vlaamse sportfederatie, met als doelstelling het organiseren van
regelmatige sportbeoefening in recreatief en/of competitief verband
Sport – voor – allen
Een sport – voor – allen activiteit is gericht op sportbeoefening door de gehele
bevolking of een categorie van de bevolking.
Reguliere werking
De dagelijkse werking van een sportvereniging die aansluit bij de doelstellingen van
de vereniging en die aangeboden wordt aan zijn leden
ERKENNING
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Artikel 5. Erkenningsvoorwaarden.
Artikel 5.1. Sportverenigingen die een ledenwerking ontplooien.
Om lid te kunnen worden van de gemeentelijke sportraad dient de sportvereniging te
voldoen aan de volgende erkenningsvoorwaarden.
1. De sportvereniging heeft zijn maatschappelijke zetel in Gistel en/of valt samen
met de woonplaats van een van zijn bestuursleden.
2. De sportvereniging ontplooit sportactiviteiten op het grondgebied van Gistel.
3. De sportvereniging toont minimum één jaar werking aan.
4. De sportvereniging heeft een ledenwerking met minimum 10 actieve leden
waarvan minimum 40 % hun woonplaats heeft in Gistel.
5. De sportvereniging is een open vereniging. Hieronder wordt verstaan dat
iedereen lid kan worden van de sportvereniging op voorwaarde dat hij/zij de
waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.
6. De sportvereniging communiceert over haar werking.
7. De sportvereniging heeft een autonoom bestuur met minimum 2 personen.
Wanneer de sportvereniging een bestuur heeft van 2 personen kunnen deze
personen niet tot hetzelfde gezin behoren. Indien er wijzigingen optreden is de
vereniging verplicht om deze wijzigingen zo snel mogelijk door te geven aan de
sportdienst.
8. De sportvereniging vaardigt een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger af in de sportraad en neemt actief deel aan de algemene
vergadering van de sportraad.
9. De naam van de vereniging verwijst niet enkel naar een gemeente anders dan de
gemeente Gistel.
10. De sportvereniging sluit een verzekering voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid
en rechtsbijstand voor zijn bestuursleden of occasionele medewerkers af.
11. De sportvereniging sluit een verzekeringspolis ‘lichamelijke ongevallen’ af ter
bescherming van de aangesloten leden. Dit kan ook vervat zijn in het lidgeld naar
de erkende, Vlaamse sportfederatie toe.
Artikel 5.2. Sportverenigingen die sportactiviteiten organiseren.
1. De sportvereniging heeft zijn maatschappelijke zetel in Gistel en/of valt samen
met de woonplaats van een van zijn bestuursleden.
2. De sportvereniging organiseert sportactiviteiten op het grondgebied van Gistel.
3. De sportvereniging communiceert over haar werking.
4. De sportvereniging heeft een autonoom bestuur met minimum 2 personen.
Wanneer de sportvereniging een bestuur heeft van 2 personen kunnen deze
personen niet tot hetzelfde gezin behoren. Indien er wijzigingen optreden is de
vereniging verplicht om deze wijzigingen zo snel mogelijk door te geven aan de
sportdienst.
5. De sportvereniging vaardigt een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger af in de sportraad en neemt actief deel aan de algemene
vergadering van de sportraad.
6. De naam van de vereniging verwijst niet enkel naar een gemeente anders dan de
gemeente Gistel.
7. De sportvereniging sluit een verzekering voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid
en rechtsbijstand voor zijn bestuursleden of occasionele medewerkers af.
Artikel 6. Erkenningsprocedure
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Een sportvereniging kan een erkenning verkrijgen door het volgen van de hierna
beschreven procedure.
Artikel 6.1.
De erkenningsaanvraag wordt door de sportvereniging ingediend bij de sportdienst
via het e-loket van de gemeentelijke website of aan de balie van de sportdienst.
Artikel 6.2.
De sportvereniging met ledenwerking dient bij de erkenningsaanvraag de volgende
stavingsstukken in:
 De statuten en/of het huishoudelijk reglement en/of het addendum bij de
statuten van de sportvereniging. Deze teksten bevatten minimum de doelstelling
van de vereniging, de samenstelling van het bestuur, de procedure omtrent het
lidmaatschap, het doelpubliek van de vereniging en de bepalingen omtrent de
bestemming van de beschikbare middelen bij de stopzetting of ontbinding van de
vereniging
 De lijst van de bestuurders
 De (aanzet van een) ledenlijst
 Het polisnummer van de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid en
rechtsbijstand
 Het polisnummer van de verzekering lichamelijke ongevallen






De sportvereniging die sportactiviteiten organiseert dient bij de
erkenningsaanvraag de volgende stavingsstukken in:
De statuten en/of het huishoudelijk reglement en/of het addendum bij de
statuten van de sportvereniging. Deze teksten bevatten minimum de doelstelling
van de vereniging, de samenstelling van het bestuur, het doelpubliek van de
vereniging en de bepalingen omtrent de bestemming van de beschikbare
middelen bij de stopzetting of ontbinding van de vereniging
De lijst van de bestuurders
Het polisnummer van de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid en
rechtsbijstand

Artikel 6.3.
De erkenningsaanvraag dient zesjaarlijks ingediend te worden tijdens het eerste
kwartaal van het eerste jaar van een nieuwe legislatuur.
Indien een vereniging voor de eerste keer een erkenning aanvraagt kan dat op elk
moment van het jaar. Het volstaat hierbij om de activiteitenkalender voor de rest van
het werkjaar voor te leggen.
Artikel 6.4.
De erkenning wordt voorgelegd en goedgekeurd/aanvaard door het college van
burgemeester en schepenen samen met het advies van het bestuur van de
sportraad.
Artikel 7. Verlies van erkenning
Artikel 7.1. Sportverenigingen die een ledenwerking ontplooien.
De sportraad kan het verlies van erkenning van een sportvereniging met
ledenwerking adviseren aan het college van burgemeester en schepenen wanneer de
vereniging bij het indienen van de jaarlijkse subsidieaanvraag conform de procedure
zoals bepaald in artikel 15 geen kopie kan indienen van de betaalde jaarpremie
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verzekering burgerlijke aansprakelijkheid/rechtsbijstand en verzekering lichamelijke
ongevallen van hetzelfde kalenderjaar of van het voorgaande kalenderjaar .
De sportraad kan het verlies van erkenning van een sportvereniging met
ledenwerking adviseren aan het college van burgemeester en schepenen wanneer de
vereniging geen reguliere werking heeft ontplooid gedurende drie opeenvolgende
subsidiewerkjaren.
Artikel 7.2. Sportverenigingen die sportactiviteiten organiseren.
De sportraad kan het verlies van erkenning van een sportvereniging adviseren aan
het college van burgemeester en schepenen wanneer de vereniging geen
sportactiviteit georganiseerd heeft gedurende drie opeenvolgende
subsidiewerkjaren.
Artikel 7.3.
Een verlies van erkenning wordt beslist door het college van burgemeester en
schepenen op advies van het dagelijks bestuur van de sportraad.
Artikel 8. Lidmaatschap van de sportraad
De erkenning van een sportvereniging houdt het lidmaatschap in van de
gemeentelijke sportraad.
Op de externe communicatie- en promotiemiddelen wordt het logo van sport Gistel
opgenomen.
Artikel 9. Onderwijsinstellingen
De onderwijsinstelling die naschoolse sport organiseert wordt gelijk gesteld aan een
erkende sportvereniging.
BASISSUBSIDIE. € 18.000.
Artikel 10
De basissubsidie wordt verdeeld in drie categorieën.
Categorie A. € 100 basissubsidie.
Categorie B. € 350 basissubsidie.
Categorie C. € 1.000 basissubsidie.
Artikel 11
Categorie A. € 100 basissubsidie. Subsidievoorwaarden.
De sportvereniging met ledenwerking die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden
zoals bepaald in artikel 5 bekomt de basissubsidie categorie A.
Artikel 12
Categorie B. € 350 basissubsidie. Subsidievoorwaarden.
De sportvereniging met ledenwerking die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden
zoals bepaald in artikel 5 bekomt een basissubsidie categorie B als ze voldoet aan de
volgende voorwaarden:
 De vereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse federatie
 De vereniging heeft minimum 25 leden waarvan er minimum 10 inwoner zijn van
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Gistel
Er wordt minimum 1 trainingsmoment of wedstrijd per week georganiseerd en
dit gedurende minimum 25 weken per jaar
De trainingen of wedstrijden staan onder de begeleiding van een trainer/lesgever
De vereniging heeft een volwassenenwerking en/of een jeugdwerking

Artikel 13
Categorie C. € 1.000 basissubsidie. Subsidievoorwaarden.
De sportvereniging met ledenwerking die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden
zoals bepaald in artikel 5 en aan de subsidievoorwaarden voor de basissubsidie
categorie B bekomt de basissubsidie categorie 3 als ze voldoet aan de volgende
voorwaarden:
 De vereniging werkt met minimum 3 sportgediplomeerde trainers (*)
 De vereniging heeft een volwassenwerking in verschillende categorieën en een
afzonderlijke jeugdwerking. Beide werkingen hebben minstens 1 training per
week per categorie buiten de schoolvakanties en dit gedurende minimum 25
weken per jaar.
 De vereniging heeft een eigen website of andere informatieplaats waarop de
volgende elementen opgenomen zijn:
o Statuten en huishoudelijk reglement
o Het sportaanbod voor de jeugd
o Reglement voor de leden
o Reglement voor de trainers
o Reglement voor de ouders
o Een volledig tarievenplan (jaarlijkse bijdrage, eventueel extra kosten voor
extra lessen, aankoop clubkledij …)
(*)
 Sportdiploma’s van de VTS (Vlaamse trainersschool)
 Sportdiploma’s geassimileerd door VTS
 Sportgerelateerde diploma’s (lichamelijke opvoeding,
bewegingswetenschappen) (bachelor of master)
Artikel 14. Subsidiewerkjaar
De basissubsidies worden verdeeld op basis van de prestaties van 1 september tot
en met 31 augustus van het voorbije werkjaar.
Artikel 15. Subsidieprocedure
Erkende sportverenigingen met ledenwerking dienen voor het bekomen van de
subsidie categorie A, categorie B en categorie C een subsidieaanvraag in te dienen
vóór 1 oktober volgend op het beëindigen van het voorbije subsidiewerkjaar bij het
indienen van de volgende documenten:
Voor de subsidie categorie A:
De betaalde jaarpremie van het huidige kalenderjaar en van het voorbije
kalenderjaar
voor de subsidie categorie B:
 De betaalde jaarpremie van het huidige kalenderjaar en van het voorbije
kalenderjaar
 Bewijs van aansluiting bij een erkende Vlaamse federatie
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 Ledenlijst met vermelding van woonplaats
 Trainingskalender
 Contactgegevens van de trainers/lesgevers
voor de subsidie categorie C
 De betaalde jaarpremie van het huidige kalenderjaar en van het voorbije
kalenderjaar
 Bewijs van aansluiting bij een erkende Vlaamse federatie
 Ledenlijst met vermelding van woonplaats
 Contactgegevens van de trainers/lesgevers
 Getuigschriften en/of diploma’s van de gediplomeerde trainers
 Kalender van de trainingen van zowel de volwassenenwerking als de
jeugdwerking
 Link van de website of andere informatieplaats
PROJECTSUBSIDIES. € 18. 500.
Artikel 16. Beleidsaccenten
Binnen de kredieten opgenomen in het meerjarenplan subsidieert het stadsbestuur
sportgerelateerde projecten van erkende sportverenigingen met het oog op de
vertaling van de volgende beleidsaccenten:
 Naschoolse sport
 Vakantie-initiatieven voor kinderen en jongeren
 Sport – voor – allen evenementen
 G – sport
 Bereiken van kansengroepen
 Kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding
 Initiatielessen georganiseerd door recreatieve clubs
 Samenwerkingen met de sportdienst en/of met sportraad en/of onderling tussen
verschillende verenigingen)
Artikel 17. Toepassingsgebied
De sportvereniging die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden zoals bepaald in
artikel 5.1. en artikel 5.2. kan jaarlijks projectsubsidies aanvragen.
Projectsubsidies kunnen verleend worden op voorlegging van gemaakte kosten.
Noch catering- noch verblijfskosten worden in aanmerking genomen.
Per activiteit kan maximum één projectsubsidie aangevraagd worden, tenzij het over
een samenwerking gaat tussen verschillende erkende verenigingen.
Artikel 18. Subsidievoorwaarden
Artikel 18. 1. Naschoolse sport
 De onderwijsinstelling organiseert de na-schoolse sportactiviteit in samenwerking
met de sportdienst. De sportdienst staat in voor de kalender in samenwerking
met de lokale kernwerking van de Stichting Vlaamse Schoolsport.
 De onderwijsinstelling dient een overzicht in van de kosten van de na-schoolse
sportactiviteit bij de sportdienst.
 Op de communicatie- en promotiemiddelen wordt het logo van sport Gistel
opgenomen.
Artikel 18. 2. Vakantie-initiatieven voor kinderen en jongeren
 De sportvereniging organiseert het vakantie-initiatief in samenwerking met de
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sportdienst die instaat voor de externe communicatie.
Het vakantie-initiatief staat open voor alle kinderen en jongeren die in Gistel
wonen.
Het vakantie-initiatief duurt minimum één werkweek.
De sportvereniging doet beroep op minimum 2 gekwalificeerde
(jeugd)sportbegeleiders ter organisatie van het vakantie-initiatief.
De sportvereniging aanvaardt de vrije tijdspas als betaalmiddel voor de
deelnameprijs.
De sportvereniging sluit een verzekering af voor het vakantie-initiatief.
De sportvereniging dient een overzicht van de gemaakte kosten in bij de
sportdienst.
Op de communicatie- en promotiemiddelen wordt het logo van sport Gistel
opgenomen.

Artikel 18. 3. Sport – voor – allen evenementen
 De sportvereniging organiseert het evenement in samenwerking met de
sportdienst die instaat voor de externe communicatie.
Het evenement staat open voor de gehele bevolking of voor een categorie van de
gehele bevolking.
Dit kan ook gaan over een opendeur moment waarbij een sportvereniging zijn
activiteit gratis openstelt voor niet-leden.
 De sportvereniging sluit een verzekering af voor het sportevenement.
 De sportvereniging staat in voor een EHBO – post.
 De sportvereniging aanvaardt de vrije tijdspas als betaalmiddel voor de
deelnameprijs.
 De sportvereniging dient een overzicht van de gemaakte kosten in bij de
sportdienst.
 Op de communicatie- en promotiemiddelen wordt het logo van sport Gistel
opgenomen.
Artikel 18. 4. G – sport
 De sportvereniging neemt initiatieven om de deelname van mensen met een
beperking aan zijn sportaanbod te bevorderen.
 Dit sportaanbod kan zowel bestaan uit specifieke activiteiten gericht op mensen
met een beperking als uit geïntegreerde activiteiten.
 De sportvereniging aanvaardt de vrije tijdspas als betaalmiddel voor de
deelnameprijs.
 De sportvereniging dient een overzicht van de gemaakte kosten in bij de
sportdienst.
 Op de communicatie- en promotiemiddelen wordt het logo van sport Gistel
opgenomen.
Artikel 18. 5. Bereiken van kansengroepen
 De sportvereniging organiseert een specifiek sportinitiatief in samenwerking met
een socio – culturele of welzijnsvereniging gericht op mensen met een
migratieachtergrond, kortgeschoolde personen, personen in armoede en
bestaansonzekerheid.
 De socio – culturele of welzijnsvereniging staat in voor de inschrijving van de
deelnemers op dit sportinitiatief.
 De sportvereniging aanvaardt zowel leden als niet – leden voor dit sportinitiatief.
 De sportvereniging doet beroep op minimum 1 gekwalificeerde
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(jeugd)sportbegeleider ter organisatie van het sportinitiatief
De sportvereniging sluit een verzekering af voor dit sportinitiatief.
De sportvereniging aanvaardt de vrije tijdspas als betaalmiddel voor de
deelnameprijs.
De sportvereniging dient een overzicht van de gemaakte kosten in bij de
sportdienst.
Op de communicatie- en promotiemiddelen wordt het logo van sport Gistel
opgenomen.

Artikel 18. 6. Initiatielessen georganiseerd door recreatieve clubs
 De recreatieve sportvereniging organiseert een initiatie lessenreeks voor zijn
leden en niet-leden binnen de doelstellingen van zijn vereniging.
 De sportvereniging engageert hiervoor een trainer met ervaring om deze lessen
op te zetten.
 De lessenreeks bestaat uit minstens 5 sessies.
 Er kan een deelnamebedrag aan de deelnemers gevraagd worden.
 Aan de niet-leden wordt de werking van de sportvereniging bekend gemaakt.
 De sportvereniging ontvangt van geen enkele andere instantie subsidies voor de
organisatie van deze initiatielessen.
 De sportvereniging dient een overzicht van de gemaakte kosten in bij de
sportdienst.
 Op de communicatie- en promotiemiddelen wordt het logo van sport Gistel
opgenomen.
Artikel 18. 7. Kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding.
 De sportvereniging organiseert opleiding en bijscholing voor zijn nieuwe en
gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders of laat ze deelnemen aan opleiding en
bijscholing georganiseerd door externe organisaties.
 De sportvereniging dient een overzicht van de gemaakte kosten van de opleiding
of bijscholing in bij de sportdienst.
Artikel 19. Procedure
Artikel 19. 1.
Projectsubsidies kunnen jaarlijks ingediend worden bij de sportdienst via het e-loket
van de gemeentelijke website of bij de balie van de sportdienst. Deze aanvraag
gebeurt vóór 1 september in het huidige werkjaar (i.v.m. activiteiten die plaats vinden
tussen 1 september en 31 december) en vóór 1 januari (voor activiteiten de plaats
vinden tussen 1 januari en 31 augustus).
Wat opleiding en bijscholing van jeugdsportbegeleiders betreft, kan de
sportvereniging, bij laattijdig aangekondigde opleiding en bijscholing, de
projectsubsidie indienen tijdens de volgende aanvraagperiode.
Artikel 19. 2.
De aanvragen worden onderzocht door de sportdienst en al dan niet ontvankelijk
verklaard.
Artikel 19. 3.
De ingediende en ontvankelijke aanvragen tot het bekomen van projectsubsidies
worden besproken door het dagelijks bestuur van de sportraad op basis van een
eerste advies van de sportdienst.
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Artikel 19. 4.
Het advies van het dagelijks bestuur van de sportraad wordt voorgelegd aan het
college van burgemeester en schepenen die een uitvoeringsbesluit neemt.
Artikel 20. Subsidiebedrag
De sportraad stelt per projectaanvraag een bedrag voorop dat ter subsidiëring kan
verleend worden. Dit bedrag heeft een maximum van € 500 per project.
Een vereniging kan per kalenderjaar maximum € 1.000 projectsubsidies ontvangen.
Artikel 21. Berekening en verdeling
De berekening van het exacte subsidiebedrag gebeurt na het ontvangen van alle
projectsubsidieaanvragen. Indien verschillende projecten ingediend worden en door
de sportdienst ontvankelijk worden verklaard dan er projectsubsidiebudget
beschikbaar is, zal het subsidiebedrag voor elk project proportioneel aangepast
worden.
Indien er na de verdeling van alle basissubsidies en projectsubsidies nog beschikbaar
krediet over is wordt dit bedrag gelijkmatig verdeeld onder alle Gistelse
sportverenigingen die vallen onder categorie A, B of C.
Enkel in dit geval kan een vereniging meer dan € 2.000 subsidie ontvangen.
SUBSIDIE VOOR DE ORGANISATIE VAN WIELERWEDSTRIJDEN. € 2.500.
Artikel 22. Beleidsdoelstelling
Het stadsbestuur subsidieert binnen de kredieten opgenomen in het meerjarenplan
de organisatie van wielerwedstrijden om de geest van het rijke Vlaamse
wielerverleden levendig te houden.
Artikel 23. Toepassingsgebied
Een sportvereniging die beschikt over een vergunning voor de organisatie van
wielerwedstrijden of die beschikt over een organisatienummer kan een subsidie
aanvragen voor de organisatie van wielerwedstrijden.
Subsidies voor de organisatie van wielerwedstrijden kunnen verleend worden op
voorlegging van gemaakte kosten. Noch catering- noch verblijfskosten worden in
aanmerking genomen.
Artikel 24. Subsidievoorwaarden





De sportvereniging heeft zijn maatschappelijke zetel in Gistel en/of valt samen
met de woonplaats van een van zijn bestuursleden.
Een sportvereniging die verschillende wielerwedstrijden op dezelfde dag
organiseert kan slechts één subsidieaanvraag indienen per categorie.
De wielerwedstrijd heeft de start en/of einde op het grondgebied van de stad
Gistel.
De sportvereniging vult een meldingsformulier evenementen in.
Om veiligheidsredenen is het noodzakelijk dat het bestuur op de hoogte blijft van
alles wat reilt en zeilt binnen de gemeente.
Bij evenementen georganiseerd op openbaar domein met een impact op de
veiligheid en die publiek toegankelijk zijn moet minstens 2 maanden op
voorhand een elektronisch meldingsformulier via het e-loket de ingevuld worden.
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Bij evenementen met een grotere impact op verkeersveiligheid en meer publieke
aanwezigheid (meer dan 600 aanwezigen, grote inname van het openbaar
domein ...) moet dit minstens 6 maanden vooraf ingediend worden.
De sportvereniging leeft de door het stadsbestuur vastgelegde
veiligheidsmaatregelen na.
De sportvereniging sluit een verzekering af voor de wielerwedstrijd.
De sportvereniging staat in voor een erkende EHBO – post.
De sportvereniging dient een kostenoverzicht in bij de sportdienst.
Op de communicatie- en promotiemiddelen wordt het logo van sport Gistel
opgenomen.

Artikel 25. Procedure
Artikel 25. 1.
De subsidieaanvragen kunnen jaarlijks ingediend worden bij de sportdienst via het eloket van de gemeentelijke website of aan de balie van de sportdienst minimum twee
maanden vóór de datum van de wedstrijd.
Artikel 25. 2.
De aanvragen worden onderzocht door de sportdienst en al dan niet ontvankelijk
verklaard.
Artikel 25. 3.
De ingediende en ontvankelijke aanvragen tot het bekomen van subsidies worden
besproken door het dagelijks bestuur van de sportraad.
Artikel 25. 4.
Het advies van het dagelijks bestuur van de sportraad wordt voorgelegd aan het
college van burgemeester en schepenen die een uitvoeringsbesluit neemt.
Artikel 26. Subsidiebedrag
Het toegekende subsidiebedrag bedraagt maximum € 500 per wielerwedstrijd.
De subsidies voor de organisatie van wielerwedstrijden kunnen toegekend worden
zolang het budget dat voor deze subsidie opgenomen is niet overschreden wordt.
Het budget voor de organisatie van wielerwedstrijden dat niet toegekend is op
31augustus van het lopende werkjaar wordt toegevoegd aan het globale budget
sportsubsidies voor ditzelfde werkjaar.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 27
Het college van burgemeester en schepenen kan op advies van de sportraad een
sportvereniging uitsluiten van subsidiëring bij de indiening van niet correcte of
onvolledige gegevens.
Artikel 28
Het college van burgemeester en schepenen wordt de bevoegdheid verleend om een
standpunt in te nemen over interpretatievraagstukken m.b.t. de toepassing van het
reglement waarover onduidelijkheid bestaat.
Artikel 29
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Dit subsidiereglement is van toepassing vanaf 1 september 2021.
Artikel 30
Het subsidiereglement d.d. 4 september 2014 sportorganisaties wordt opgeheven
vanaf 1 september 2021.
Artikel 31
Dit besluit wordt bekendgemaakt aan de bevolking en de toezichthoudende overheid
volgens artikel 285 § 1, artikel 286 § 1, artikel 287 en artikel 330 van het decreet lokaal
bestuur.
Artikel 32
Afschrift uit dit besluit wordt bezorgd aan:
externe instanties
voorzitter van de sportraad: 1
gemeentelijke diensten
FD: 2
Sportdienst: 1

namens de gemeenteraad
de algemeen directeur
Joost Mangeleer

de voorzitter gemeenteraad
Wim Gevaert

voor eensluidend afschrift
de algemeen directeur

de burgemeester

Joost Mangeleer

Gauthier Defreyne

(delegatie ondertekeningsbevoegdheid
bij besluit voorzitter gemeenteraad
d.d. 15 februari 2019)
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Handtekening(en)
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