Sportraad Laakdal
AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENT VOOR:
 individuele Laakdalse competitiesporters
 individuele Laakdalse recreatieve zwemmers
 organisatoren van sportieve initiatieven of wielerwedstrijden in de
gemeente Laakdal
DOELSTELLINGEN:
A.
Individuele Laakdalse competitiesporters (die geen gebruik kunnen maken van
de gemeentelijke beleidssubsidies of de impulssubsidies) financieel
ondersteunen.
B.

Individuele Laakdalse recreatieve zwemmers die een jaarabonnement hebben in een
buurtgemeente (opsommen? Diest, Herentals, Scherpenheuvel, Mol, Geel,
Tessenderlo…)

C.

Laakdalse verenigingen en organisatoren (die geen gebruik kunnen maken van
de gemeentelijke beleidssubsidies of de impulssubsidies) die sportieve
initiatieven of wielerwedstrijden organiseren financieel ondersteunen.
Deze subsidies gelden binnen de beschikbare en goedgekeurde kredieten van de sportraad
en onder de volgende voorwaarden;

A.

Individuele Laakdalse competitiesporters
WIE komt in aanmerking?
De (personen min.15 jaar) individuele competitiesporter is woonachtig in Laakdal en neemt
deel aan een door een erkende sportfederatie georganiseerde competitiesport. Er is hiervoor
in Laakdal geen club beschikbaar en/of de accommodatie is niet aanwezig
Onder erkende sportfederatie en -discipline wordt verstaan de officiële erkenning door
het BOIC (Belgisch Olympisch en Inter-federaal Comité), en/of BLOSO (Bestuur voor de
Lichamelijke Ontwikkeling, Sport en Openluchtleven)
SPORTER-voorwaarden:
a.
b.
c.
d.
e.

Lid zijn van een erkende sportclub buiten de gemeente Laakdal of indien geen lid
beschikken over een jaarvergunning of jaarabonnement
In deze club minimum 1 jaar (waarvan 80% actief) competitiesport bedreven
hebben.
Aantonen waarom men zijn sport niet in Laakdal kan beoefenen (geen club
en/of geen accommodatie)
Niet over een prof-statuut beschikken
Geen ploegsport beoefenen (enkel individuele sportprestaties tellen)

CLUB-voorwaarden:
a.
De sportclub heeft minimum 1 jaar een competitieve sportwerking;
b.
De sportclub is erkend door de gemeente waar ze actief is;
c.
De sportclub is aangesloten bij een overkoepelende en erkende sportfederatie in
een erkende sportdiscipline ;
d.
De sportclub ontvangt geen subsidies van de gemeente Laakdal
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B.

Individuele Laakdalse recreatieve zwemmers
WIE komt in aanmerking?
De (volwassen plus 18 jaar) individuele recreatieve zwemmer woonachtig in Laakdal en gebruik
maakt vanhet gemeentelijk of stedelijk zwembad van een buurtgemeente. Subtropische parken
komen niet in aanmerking.

Aanvragen vd subsidie voor A en B
a. De individuele sporter dient zelf in het lopende sportseizoen een aanvraag te richten aan de
gemeentelijke sportdienst. De aanvraag heeft enkel betrekking op het voorbije sportseizoen.
b. Hij vermeldt op het aanvraagformulier naast zijn persoonlijke gegevens (adres, tel. rek.nr)
zijn clubgegevens, zijn federatie, en de deelname aan de competitiewedstrijden (reeksen,
klassement).
c. Hij toont aan dat er voor zijn sportbeoefening geen mogelijkheid is in Laakdal.
d. Hij voegt de nodige bewijsstukken toe die zijn kosten (lidgeld, accommodatie) aantonen.

Controle van de aanvragen voor A en B
a. De controle van de aanvragen voor subsidiëring wordt uitgevoerd door de sportdienst. De
sportdienst geeft advies aan de sportraad.
b. De sportbeoefenaar waarbij wordt vastgesteld dat de toelagen onrechtmatig werden
toegekend of niet juist werden aangewend of niet conform zijn de gevraagde vereisten,
kunnen door de sportraad op advies van de sportdienst gesanctioneerd en verplicht worden
tot terugbetaling en/of opschorting voor één of meerdere jaren van de toegekende subsidies.
c. Er worden geen subsidies betaald voor dagvergunningen, inkomgelden of huurgelden voor
het gebruik van sportaccommodatie voor 1 dag.
Uitbetaling van de subsidie voor A en B
a. Het goedgekeurde subsidiebedrag wordt via overschrijving uitbetaald aan de indiener
b. De subsidieaanvrager verbindt zich er toe het subsidiegeld integraal te besteden aan zijn
sport of voor het gebruik van sportaccommodatie.
Subsidiebedrag A
De subsidie voor de individuele sporter bedraagt 25% tussenkomst in vergunning,
lidmaatschap, huur of jaarabonnement met een maximum van 50€ per jaar per individuele
competitiesporter.
Subsidiebedrag B
De sportraad betaalt, indien aanwezig in de tarifering van het zwembad, het verschil tussen
het tarief voor inwoners alwaar het zwembad gelegen is (lokale inwoner) en het tarief voor
niet-lokale inwoners (Laakdallers).
Dit enkel in geval van aankoop van minimum een 20 beurtenkaart tot maximum een
jaarabonnement.
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B.

Laakdalse verenigingen of organisatoren die sportieve initiatieven
wielerwedstrijden organiseren

nemen of

WIE komt in aanmerking?
Iedere organisatie of organisator in Laakdal (die geen gebruik kunnen maken van de
gemeentelijke beleidssubsidies of de impulssubsidies) en die een sportief initiatief
organiseert.
Voor WELKE initiatieven?
a. Tornooien: Dit zijn één- of meerdaagse competities georganiseerd door een organisatie
of organisator uit Laakdal die geen Laakdalse sportsubsidies ontvangt.
b. Sportwedstrijden: Dit zijn wedstrijden georganiseerd door een organisatie of organisator
die geen Laakdalse sportsubsidies ontvangen met ofwel een gemeentelijk,
regionaal,nationaal of internationaal karakter..
c.

Sportpromotionele activiteiten: Dit zijn alle activiteiten met als doel sport te promoten en
een extra stimulans voor sportbeleving geven

Voorwaarden waaraan het initiatief moet voldoen
a. Slechts 1x per jaar doorgaan
b. Het initiatief vindt plaats op grondgebied van de gemeente Laakdal of start daar of
eindigt daar.
c. Het initiatief moet door zijn aard, organisatievorm, deelnemersveld, doelstelling en
dergelijke als een sportmanifestatie gekenmerkt kunnen worden met een minimum aan
gemeentelijke uitstraling
d. Er moeten ook niet club-leden aan kunnen deelnemen.
e. Het moet gaan om een erkende sportbeoefening
f. Zuiver commerciële privé initiatieven komen niet in aanmerking;
Aanvragen van de subsidie
De organisator dient zelf een aanvraag te richten aan de gemeentelijke sportdienst en
ten laatste een maand voor aanvang van het initiatief.
Hij vermeldt op het aanvraagformulier naast zijn persoonlijke identificatie (adres, tel.
rek.nr…) eventueel clubgegevens, federatie, en omschrijft duidelijk het initiatief.

dit

Controle van de aanvragen
De controle van de aanvragen voor subsidiëring wordt uitgevoerd door de sportdienst. De
sportdienst geeft advies aan de sportraad. Na inzage van de aanvraag door de
wordt
meegedeeld of de aanvraag aanvaard wordt.
De organisatie waarbij wordt vastgesteld dat de toelagen onrechtmatig werden toegekend
of niet juist werden aangewend of niet conform zijn de gevraagde vereisten, kunnen door de
sportraad op advies van de sportdienst gesanctioneerd en verplicht worden tot terugbetaling
en/of opschorting voor één of meerdere jaren van de toegekende subsidies.
Uitbetaling van de subsidie
Het goedgekeurde subsidiebedrag wordt via overschrijving uitbetaald aan de indiener
De subsidieaanvrager verbindt zich er toe het subsidiegeld integraal te besteden aan zijn
sport of voor het gebruik van sportaccommodatie
De organisator/organisatie is na toekenning van de subsidie verplicht de medewerking van
de Sportraad van Laakdal te vermelden in alle publicaties aangaande de activiteit
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Subsidiebedrag (dubbel?)
Het bedrag van de subsidie voor de organisatie van een sportief initiatief bedraagt:
a. 75€ voor een sportief initiatief met gemeentelijke uitstraling
b. 100€ voor een sportief initiatief met regionale uitstraling
c. 150€ voor een sportief initiatief met nationale uitstraling.
d. 300€ voor een sportief initiatief met internationale uitstraling.

Bijzondere ondersteuning voor wielerwedstrijden
Organisatoren van wielerwedstrijden hebben recht op werkingsubsidies vermeld onder dit
hoofdstuk.
Organisatoren van door de federatie erkende wielerwedstrijden krijgen een jaarlijkse
subsidie naargelang de organisatie van wedstrijden voor de volgende categorieën:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Miniemen
Aspiranten
Nieuwelingen
Dames elite
Juniors
Elite zonder contract, beloften
Liefhebbers, veteranen
WAOD e.a. Nevenbonden:
1 wedstrijd / dag
2 wedstrijden / dag
3 wedstrijden / dag

75 €
75 €
100 €
125 €
125 €
150 €
125 €
100 €
125 €
150 €
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Aanvraagformulier INDIVIDUEEL SUBSIDIEREGLEMENT:
enkel gegevens met betrekking tot het voorbije seizoen
BASISGEGEVENS VAN DE AANVRAGER
Enkel indien INDIVIDUELE SPORTER

Enkel indien VERENIGING

Naam

Naam verenig.

Adres

Contactpers.

Postnr

Adres

Woonplaats

Postnr

Telefoonnr

Woonplaats

E-mail

Telefoonnr
E-mail

VRAGEN enkel in te vullen door DE INDIVIDUELE SPORTER
Welke individuele sporttak beoefent u? ………………………………………………………………………….
Welke federatie? (enkel voor competitiesporters)…………………………………………………………………
Uw aansluitingsnr. (enkel voor competitiesporters)………………………………………………………………
Naam van de club of het zwembad en de gemeente waar ze gevestigd is.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Welke competitie (reeks/klassement)?............................................................................................................
Hoeveel bedraagt het jaarlijkse lidgeld en/of vergunning of jaarabonnement?
………………………………………………………………………………………………………………………………
Reden waarom je in je eigen gemeente je sport niet kunt beoefenen. (omcirkel)
1.Laakdal beschikt niet over de nodige accommodaties.
2.In Laakdal is er geen dergelijke sportclub
Rekeningnummer waarop het bedrag kan worden gestort:……………………………………………………..

Datum en handtekening aanvrager

VRAGEN enkel in te vullen door de ORGANISATOR van eenmalige sportieve initiatieven of
wielerwedstrijden
Naam van het initiatief?……………………………………………………………………………………………
Welke sporten worden er georganiseerd? Wat is de bedoeling? Wie kan deelnemen? (omschrijf kort)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Waar en wanneer gaat het initiatief door?......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
Vermoedelijk aantal deelnemers?........................................
Rekeningnummer waarop het bedrag kan worden gestort?…………………………………………………..
Datum en handtekening van de aanvrager
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