
 
 

 

 

BRIEFWISSELING
Aan de bestendige deputatie 
van de provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1 
9000 Gent 

PROVINCIEHUIS
Gouvernementstraat 1

9000 Gent
Tel. (09)267 80 00
Fax (09)267 80 99

KANTOREN TOEGANKELIJK
Werkdagen van 9 tot 12 uur

Woensdag van 14 tot 16.30 uur

Aan de heer Erik Waterschoot 
Provincieraadslid 
Koningin Fabiolalaan 3 
      
9170 SINT-PAUWELS 
      

11de directie 
Dienst 113 
Sport 

uw brief : 9 juni 2006 
uw kenmerk :       
ons kenmerk : 113/LVDM/vp/2006 
bijlagen : 4 
betreft : schriftelijke vraag 
inlichtingen : Luc Vandemaele 
tel. : 09-243 12 41 
fax : 09-243 12 49 
e-mail : luc.vandemaele@oost-vlaanderen.be 

Gent, 13 juli 2006 

Geacht Raadslid, 

In antwoord op uw vraag voor welke subsidies de Oost-Vlaamse 
Bergsportvereniging in aanmerking komt, deel ik u het volgende mee: 

1. De Oost-Vlaamse Bergsportvereniging is erkend en opgenomen in de 
provinciale sportraad. Hierdoor komt zij in aanmerking voor een werkings-
subsidie op basis van het reglement tot subsidiëring voor Oost-Vlaamse 
Federaties voor Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtrecreatie. 

De laatste drie jaar ontving deze federatie volgende subsidies: 
2005: 1 469,19 EUR 
2004: 3 199,76 EUR 
2002: 476,10 EUR 

In zitting van 15 juni jl. werd het nieuwe reglement tot subsidiëring van 
competitiesportfederaties goedgekeurd. Dit betekent dat, met ingang van dit 
begrotingsjaar, de werkingssubsidies berekend en toegekend worden op 
basis van dit nieuwe reglement. De aanvraagformulieren worden eerstdaags 
opgestuurd en kunnen ingediend worden tot 20 september e.k. 

2. De Oost-Vlaamse Bergsportvereniging komt ook in aanmerking voor 
ondersteuning voor sportevenementen en projecten die in deze provincie 
georganiseerd worden, voor zover zij hiervoor tijdig het aanvraagformulier 
indient. 



 p. 2 
  

./... 

Als bijlage vindt u het reglement voor subsidiëring voor Oost-Vlaamse 
Federaties voor Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtrecreatie, 
alsook het reglement tot subsidiëring van sportevenementen en van 
sportprojecten die georganiseerd worden in het kader van het 
prioriteitenbeleid. 

Hoogachtend 
Namens de Bestendige Deputatie 
de provinciegriffier bij delegatie 

(get.) Albert De Smet (get.) Ivan Verleyen 
 gedeputeerde 
 
Wij kunnen u sneller helpen indien u in alle briefwisseling over dit 
onderwerp ons kenmerk (113/LVDM/vp/2006) vermeldt. 
 



Reglement betreffende de subsidiëring van de Oost-Vlaamse 
competitiesportfederaties. 

Artikel 1 – Voorwerp 

Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de begroting van de provincie 
Oost-Vlaanderen, kan de Deputatie volgens de regeling en voorwaarden die hierna worden 
vastgelegd subsidies verlenen aan door de provincie erkende Oost-Vlaamse 
competitiesportfederaties. 

Artikel 2 – Definities 

1° Onder Oost-Vlaamse competitiesportfederatie wordt verstaan de sportfederatie die 
cumulatief aan volgende voorwaarden voldoet: 

a) het secretariaat van de provinciale afdeling van de competitiesportfederatie ligt in 
Oost-Vlaanderen en de werking vindt plaats op het grondgebied van de provincie 
Oost-Vlaanderen; 

b) de provinciale afdeling van de competitiesportfederatie is erkend door het 
provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en heeft in haar doelstelling en werking 
uitsluitend de organisatie, de promotie en de kwaliteitszorg van één sporttak op het 
oog heeft; 

c) deze sporttak komt voor op de sporttakkenlijst van de Vlaamse Gemeenschap 
zoals bepaald in artikel 2, 8° van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling 
van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de 
koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding; 

d) de competitiesportfederatie kan als enige, via haar nationale koepel, deelnemen 
aan de Olympische Spelen, Wereldkampioenschappen of de Wereldspelen; 

e) de competitiesportfederatie heeft als enige, via haar nationale koepel, een officiële 
affiliatie met de internationale federatie van de sport; 

f) de internationale sportfederatie moet op haar beurt door het Internationaal 
Olympisch Comité aanvaard zijn als Olympische sportfederatie of volwaardig lid 
met stemrecht zijn van de AGFIS (Association générale des Féderations 
internationales sportives); 

 
2° begrotingsjaar: kalenderjaar waarin de subsidie wordt toegekend; 

 
3° werkingsjaar: kalenderjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. 

Artikel 3 – Aanvraagcriteria 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet de competitiesportfederatie cumulatief aan 
volgende voorwaarden voldoen: 
 

1° op datum van de aanvraag erkend zijn door de Deputatie op basis van het vigerende 
provinciaal reglement; 
 

2° een boekhouding voeren volgens het reglement van 12 oktober 2005 met betrekking 
tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de 
reservevorming met provinciale subsidies zodat financiële controle op de aanwending 
van de provinciale subsidie mogelijk is; 
 

3° de controle inzake de activiteiten en de boekhouding door de provincie aanvaarden. 



Artikel 4 – Aanvraagprocedure 

§1. De bevoegde provinciale dienst stuurt jaarlijks, per aangetekend schrijven in de 
maand januari van het begrotingsjaar, de nodige formulieren op naar de leden die de 
competitiesportfederatie vertegenwoordigen in de Provinciale Sportraad. 

 
§2. De aanvraag van de subsidie moet vóór 15 april van het begrotingsjaar worden 

ingediend op de daartoe bestemde formulieren en per aangetekend schrijven worden 
gericht aan de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, p.a. Dienst 113 - Sport, 
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. 
De poststempel geldt als bewijs. 
 
Het aanvraagdossier moet volgende stukken bevatten: 
 
1° de door de provinciale dienst ter beschikking gestelde en volledig ingevulde 

aanvraagformulieren; 
2° een financieel verslag, balans en resultatenrekening met toelichting van het 

werkingsjaar; 
3° een begroting van inkomsten en uitgaven van het begrotingsjaar; 
4° een overzicht van activiteiten en programma voor het begrotingsjaar; 
5° een opgave van het aantal actieve leden met bijhorend verzekeringsattest. 

 
§3. Ten laatste 2 weken na de ontvangst van het aanvraagdossier wordt de aanvrager 

schriftelijk meegedeeld of zijn dossier al dan niet volledig is. Eventueel moet de 
aanvrager op schriftelijk verzoek alle bijkomende informatie verstrekken en alle 
bijkomende documenten voorleggen, noodzakelijk voor de beoordeling van de 
aanvraag. De Deputatie kan de aanvraag afwijzen als onontvankelijk wanneer de 
aanvrager niet binnen de maand gevolg geeft aan dit verzoek. 

Artikel 5 – Beslissingsprocedure 

§1. Het jaarlijks beschikbaar krediet wordt procentueel toegewezen als volgt: 

1° 30 % als basissubsidie voor de provinciale secretariaten 
a) federaties met minder dan 1000 leden: 1 punt; 
b) federaties met ledenaantal tussen 1000 en 5000 leden: 2 punten; 
c) federaties met ledenaantal tussen 5000 en 10000 leden: 3 punten; 
d) federaties met meer dan 10000 leden: 4 punten; 

 
2° 50% voor de eigen provinciale werking waarvan: 
a) 20% voor activiteiten georganiseerd voor de jeugd (leden onder de 18 jaar); 
b) 10% voor activiteiten georganiseerd voor de +18 jarigen; 
c) 20% voor deelname aan activiteiten dienst 113 - sport; 
 
Per activiteit wordt één punt toegekend. 
 

3° 20% voor kwaliteitszorg voor het aantal leden die in het werkingsjaar slaagden in 
een officieel erkende opleiding- of vervolmakingcursus erkend door of in 
samenwerking met de Vlaamse Trainerschool; 

 
Per geslaagde wordt één punt toegekend. 

 



§2. Per categorie worden er punten toegekend. 
De waarde van een punt wordt bekomen door het beschikbaar krediet te delen door 
het totale in aanmerking genomen puntenaantal per categorie. 

 
Artikel 6 – Modaliteiten van uitbetaling 
 
De subsidie wordt uitbetaald na ontvangst van alle verantwoordingsstukken zoals bepaald in 
het reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de 
aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies. 
 
Artikel 7 – Controle en sancties 
 
Het provinciebestuur heeft het recht om de aanwending van de subsidies te (laten) 
controleren, overeenkomstig het Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de 
controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met 
provinciale subsidies. Dit reglement bevat, afhankelijk van het subsidiebedrag, de 
controlemechanismen enerzijds en een opsomming van de stukken die in functie van de 
financiële controle minimaal moeten worden ingediend ter verantwoording van de subsidie 
anderzijds. 

Het provinciebestuur heeft het recht de activiteiten ter plaatse te controleren. 

Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden opgenomen in de subsidieaanvraag of in de in te 
dienen stukken of dat het reglement niet correct werd nageleefd kan de Deputatie, 
onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, de toegekende subsidie geheel of 
gedeeltelijk terugvorderen. Misbruik kan aanleiding geven tot uitsluiting van toekomstige 
provinciale subsidies. 

Artikel 8 – Betwistingen 
 
De Deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit 
reglement. 
 
Artikel 9 – Opheffingsbepaling 
 
Het provinciaal reglement tot subsidiëring van de Oost-Vlaamse federaties voor de 
lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtrecreatie van 14 juni 2000 wordt 
opgeheven. 
 
Artikel 10 – Overgangs- en inwerkingtredingsbepalingen 
 
§1. In afwijking van artikel 4 worden de aanvraagformulieren voor begrotingsjaar 2006 

verstuurd in de loop van de maand juni van het begrotingsjaar. De subsidieaanvraag 
moet vóór 20 september 2006 ingediend worden. 

 
§2. Dit reglement treedt in werking op de dag van publicatie in het Bestuursmemoriaal. 
 
 

Goedgekeurd door de Provincieraad in zitting van 



Aanvraagformulier subsidie 2006 / blz.1 

11e Directie 
Dienst 113 
Sport 

A.Identificatie sportevenement 

A.1. Identificatie van het sportevenement 

♦ Naam van het evenement ..........................................................................................................  

♦ Datum van het evenement in 2006: ...........................................................................................  

♦ Locatie: .......................................................................................................................................  

♦ Sportdiscipline: ...........................................................................................................................  

A.2. Identiteit van de organisator 

♦ Naam organisatie: ......................................................................................................................  

♦ Coördinaten organisatie: 

Straat en nr. ...............................................................................................................................  
Postnr: ............................... Gemeente: ....................................................................................  

♦ Naam Contactpersoon: ..............................................................................................................  

Tel.nr: ........./...................................... Faxnr: ............................................................................  
E-mail: .......................................................................................................................................  

♦ Structuur van de organisatie: 

v.z.w, feitelijke vereniging, …. /. .....................................................................................................  

Rekeningnummer: ..........................................................................................................................  

BTW-nummer: .......................……………….. (indien BTW plichtig) 

A.3. Sportief niveau van het evenement     

Sportdiscipline: ...............................................................................................................................  

a. Tellend voor een internationaal erkende competitie of kampioenschap:   JA  /  NEEN 

b. Hoeveelste maal heeft het evenement plaats:............................................................................  

A.4. Vlaamse profilering en sportparticipatie bevorderende aspecten 

• (sport)promotionele uitstraling voor en in Vlaanderen:   

a. In binnenland 

geschreven pers 
beeldpers 
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andere 
..............................................................................................................................  

b. In buitenland 
geschreven pers 
beeldpers 
andere 
..............................................................................................................................  

A. 5.  Begroting 2006 

IN AFZONDERLIJK DOCUMENT !!! 

- Inkomsten * particuliere sponsors 

* verkoop tickets 

* bij- en randactiviteiten 

* overheden (subsidies, andere…) 

* diversen 

- Uitgaven * verschillende soorten 

B. Publieke belangstelling op het evenement: 

• Raming aantal toeschouwers: ..................................................................................................  

C. Communicatiemiddelen  

Op welke wijze is Provinciebestuur Oost-Vlaanderen aanwezig in de communicatie? 

(aankruisen en aanvullen)  

C.1. Tv-reclame:   ja/neen         Zo ja  welke vorm: 

Tv-spots:  ja/neen 

Schermvermelding: ja/neen 

* Opname van logo Provinciebestuur Oost-Vlaanderen:  JA  /  NEEN 

C.2.  Radioreclame: ja/neen Zo ja welke kanalen en waarde: 

Gebruikte kanalen: ......................... .........................…................................................................... 

C.3.  Affichagecampagne: ja/neen   Zo ja: 

* Opname van logo Provinciebestuur Oost-Vlaanderen:  JA  /  NEEN  

C.4.  Drukwerken: 

- affiches: 

 * opname van logo Provinciebestuur Oost-Vlaanderen   JA  /  NEEN 

- folders: 

* opname van logo Provinciebestuur Oost-Vlaanderen    JA  /  NEEN 

- andere: 
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- omschrijving: ................................................................................................................................  

* Opname van logo Provinciebestuur Oost-Vlaanderen     JA  /  NEEN 

C.5.  Advertentiecampagnes die de organisator zal aanwenden in de geschreven media: 

- kranten: ja/neen 

* Opname van logo  Provinciebestuur Oost-Vlaanderen:  JA  /  NEEN 

- magazines/vak- en reclamebladen: ja/neen 

* Opname van logo Provinciebestuur Oost-Vlaanderen:  JA  /  NEEN 

C.6.  Bezit de organisatie een eigen website  

JA  /  NEEN 

Zo ja: welk is het internetadres: 

............................................................................................................................ .......................…. 

Wordt er een link gemaakt tussen de eigen website en de website van Provinciebestuur Oost-
Vlaanderen: 

JA  /  NEEN 
........................................................................................................................................................  

C.7.  Opmerkingen en aanvullingen: 

........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................  

Ondergetekende .....................................................................................................  

Verantwoordelijke organisator voor: .......................................................................  

Verklaart dit aanvraagformulier 2006 volledig te hebben ingevuld. 

Hij/zij aanvaardt de beschreven voorwaarden . 

(datum en handtekening) 

opgelet: Onvolledige dossiers zijn niet ontvankelijk! 
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Provinciaal Reglement tot subsidiëring van sportevenementen 

Artikel 1 – Voorwerp 
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de begroting van de provincie Oost-
Vlaanderen, kan de Deputatie volgens de regeling en voorwaarden die hierna worden vastgelegd 
subsidies verlenen aan sportevenementen. 

Artikel 2 – Definitie 
Een sportevenement is een organisatie ter promotie van de lichamelijke opvoeding en de sport in 
het algemeen. 

Komen niet voor subsidiëring in aanmerking: 

1° oefensessies en trainingen; 

2° stages en sportkampen; 

3° vormingsactiviteiten en symposia. 

Artikel 3 – Aanvraagcriteria 
Om van de provinciale subsidiëring te kunnen genieten, moet het sportevenement cumulatief aan 
volgende voorwaarden voldoen: 

1° het sportevenement wordt georganiseerd op het grondgebied van de provincie Oost-

Vlaanderen 
2° het sportevenement heeft een bovenlokale uitstraling; 
3° het sportevenement kadert binnen de beleidsintenties van het Provinciebestuur van Oost-

Vlaanderen. 

Artikel 4 – Aanvraagprocedure 

§1. Per organisator kunnen jaarlijks twee subsidieaanvragen gehonoreerd worden. 

§2. Indien twee of meer organisatoren samen een sportevenement organiseren, dient één van hen 
de subsidieaanvraag in. De aanvrager blijft verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen in 
dit reglement. 

§3. De aanvraag van de subsidie moet uiterlijk 2 maanden voor het plaatsgrijpen van het 
evenement worden ingediend op de daartoe bestemde formulieren en per aangetekend schrijven 
worden gericht aan de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, p.a. Dienst 113 - Sport, 
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. De poststempel of de datum van het ontvangstbewijs geldt als 
bewijs. 

De aanvraag dient te vermelden: 

1° een duidelijke identificatie van de organisator (statuut, zetel, werking); 
2° een gedetailleerde omschrijving van het sportevenement: doelstelling, programma, 

aantal deelnemers, publicaties, verwacht aantal toeschouwers, impact binnen de 

sportwereld….; 
3° een begroting (inkomsten en uitgaven) van het sportevenement; 
4° een uitgewerkt ontwerp van promotieplan; 
5° een omschrijving van de ondersteuning die bijkomend aan het provinciebestuur wordt 

gevraagd; 
6° een omschrijving van de promotionele return voor de provincie en het daarmee gepaard 

gaande communicatie- en promotiepakket. 
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§4. Het provinciebestuur kan mits aangetekend schrijven bijkomende informatie opvragen. Deze 
moet bezorgd worden binnen de maand na postdatum, op straffe van onontvankelijkheid van de 
aanvraag. 

Artikel 5 – Subsidiecriteria 
Bij de beoordeling van de aanvraag, de hoegrootheid van het subsidiebedrag en de aard en de 
omvang van de eventuele bijkomende provinciale ondersteuning zullen volgende criteria 
gehanteerd worden: 

1° het niveau  van het sportevenement; 

2° de uitstraling van de sporttak; 

3° competitie- of recreatieniveau; 

4° de mogelijke impact van het sportevenement en de promotionele waarde ervan voor de 
provincie. 

Artikel 6 – Cumul met andere provinciale subsidies 
De aanvrager mag niet reeds een subsidie hebben ontvangen voor het sportevenement hetzij op 
grond van een ander provinciaal reglement van welke aard ook, hetzij op grond van een 
nominatieve inschrijving in de begroting. 

Artikel 7 – Beslissingsprocedure 

§1. De aanvragen worden voorgelegd aan de Deputatie, die beslist op grond van de 
subsidiecriteria. 

§2. De aanvragen zullen afgehandeld worden in volgorde van indiening en tot uitputting van het 
krediet. 

Artikel 8 – Modaliteiten van uitbetaling 

De subsidie wordt als volgt uitbetaald: 

1° subsidiebedrag onder 2 500 EUR 
 
De subsidie wordt uitbetaald na ontvangst van het afrekeningdossier, bestaande uit de 
verantwoordingsstukken zoals bepaald in het reglement van 12 oktober 2005 met betrekking 
tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met 
provinciale subsidies en na het inleveren van het promotiemateriaal. 
Deze stukken dienen uiterlijk 3 maanden na afloop van het sportevenement ingestuurd te 
worden. 

2° subsidiebedrag vanaf 2 500 EUR 
 
De subsidie wordt uitbetaald in 2 schijven: 

a) eerste schijf: 50% van het bedrag na de beslissing van de Bestendige Deputatie tot 
subsidiëring van het sportevenement; 

b) tweede schijf: 50 % van het bedrag, na het indienen van het afrekeningdossier, 
bestaande uit de verantwoordingsstukken zoals bepaald in het reglement van 12 oktober 
2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen 
en de reservevorming met provinciale subsidies en na het inleveren van het 
promotiemateriaal. 
Deze stukken dienen uiterlijk 3 maanden na afloop van het sportevenement ingestuurd te 
worden. 
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Artikel 9 – Afsprakennota 

De modaliteiten van de bijkomende provinciale steun en de promotionele return voor de 

provincie, zoals bepaald in artikel 4, 5° en 6°, worden nader uitgewerkt in een 

afsprakennota. Deze afsprakennota wordt gesloten tussen het provinciebestuur en de 

organisator(en) van het sportevenement. 

Artikel 10 – Annulaties of wijzigingen  
Indien het sportevenement waarvoor de subsidie wordt aangevraagd niet kan plaatsvinden of 
indien er wijzigingen zijn opgetreden in de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens, deelt de 
initiatiefnemer dit onmiddellijk mee aan het provinciebestuur. 

Artikel 11 – Controle en sancties 

Het provinciebestuur heeft het recht om de aanwending van de subsidies te (laten) controleren, 
overeenkomstig het Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de 
toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies. 
Dit reglement bevat, afhankelijk van het subsidiebedrag, de controlemechanismen enerzijds en 
een opsomming van de stukken die in functie van de financiële controle minimaal moeten worden 
ingediend ter verantwoording van de subsidie anderzijds. 

Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden opgenomen in de subsidieaanvraag of in de in te dienen 
stukken of dat het reglement niet correct werd nageleefd kan de (…) Deputatie, onverminderd het 
bepaalde in het voorgaande lid, de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. 
Misbruik kan aanleiding geven tot uitsluiting van toekomstige provinciale subsidies.  

Artikel 12 – Betwistingen 

De Deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit reglement.  

Artikel 13 – Overgangs- en opheffingsbepalingen 

§1. De aanvragen ingediend voor de inwerkingtreding van dit reglement worden afgehandeld 
volgens de bepalingen van dit reglement. 

§2. Het provinciaal reglement tot subsidiëring van bijzondere sportmanifestaties en het provinciaal 
reglement tot subsidiëring van sportevenementen, beide goedgekeurd in zitting van 11 september 
2002 worden opgeheven. 
Artikel 14 - Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op de dag van publicatie in het Bestuursmemoriaal. 

Goedgekeurd door de Provincieraad in zitting van 08 februari 2006 
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11e Directie 
Dienst 113 
Sport 

Provinciaal Reglement tot subsidiëring van Oost-
Vlaamse Federaties voor Lichamelijke Opvoeding, 
Sport en Openluchtrecreatie 

 

artikel 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de 
begroting van de provincie Oost-Vlaanderen, kan de Bestendige 
Deputatie volgens de regeling en voorwaarden die hierna worden 
vastgelegd subsidies verlenen aan Oost-Vlaamse federaties voor  
lichamelijke opvoeding,  sport en openluchtrecreatie. 

artikel 2: Om van de provinciale subsidiëring te kunnen genieten, moet de 
sportfederatie  aan volgende voorwaarden voldoen : 

(a) op datum van de aanvraag erkend zijn door de Bestendige 
Deputatie op basis van het vigerende provinciaal reglement en 
lid zijn van de Provinciale adviesraad voor de lichamelijke 
opvoeding, de sport en de openluchtrecreatie (hierna 
Provinciale Sportraad genoemd); 

(b) een boekhouding opmaken zodat financiële controle op de 
aanwending van de provinciale subsidie mogelijk is; 

(c) de controle inzake de activiteiten en de boekhouding door de 
Provincie aanvaarden. 

artikel 3: De bevoegde provinciale dienst stuurt jaarlijks in de maand januari 
de nodige formulieren op naar het effectief lid dat de sportfederatie 
vertegenwoordigt in de Provinciale Sportraad en naar het 
provinciaal secretariaatsadres van de federatie. 

artikel 4: Op straf van verval dient de aanvraag tot subsidiëring uiterlijk op 15 
april ingediend te worden bij de bevoegde provinciale dienst. 

artikel 5: De aanvraag moet vergezeld zijn van de hierna vermelde 
documenten : 

(a) de door de provinciale dienst ter beschikking gestelde en 
volledig ingevulde aanvraagformulieren; 

(b) een financieel verslag houdende een uitvoerig toegelichte 
rekening van kosten en baten, met bijhorende balans over het 
afgelopen kalenderjaar; 



./... 

 

(c) een begroting van inkomsten en uitgaven van het lopende 
kalenderjaar; 

(d) een overzicht van activiteiten en programma voor het lopende 
sportjaar. 

artikel 6: De subsidiëring voor de sportfederaties geschiedt volgens de 
hierna vermelde criteria en procenten waarbij voor elk onderdeel 
punten worden toegekend. 
De waarde van een punt wordt bepaald door het beschikbare 
krediet per criterium te delen door het totale puntenaantal. 
Het totale puntenaantal is de optelsom van het aantal leden, 
respectievelijk het aantal verzekerde leden en zo verder. 

(a) 20% als basistoelage voor de provinciale secretariaten. 
Hierbij wordt volgende verdeelsleutel gehanteerd: 
 - federaties met minder dan 500 leden : 1 punt 
 - federaties met ledenaantal tussen 500 en 1500 leden : 
   2 punten 
 - federaties met meer dan 1500 leden : 3 punten 

(b) 15% op basis van het aantal actieve verzekerde leden ; 
(c) 15% voor kadervorming waarvan : 

5% op basis van het aantal gediplomeerden die het voorbije 
jaar instonden voor de opleiding of begeleiding van de leden. 
Komen uitsluitend in aanmerking : diploma’s licentiaat of 
regent lichamelijke opvoeding en de diploma’s uitgereikt door 
de Vlaamse Trainerschool. 

5% op basis van het aantal Oost-Vlaamse leden die het 
voorbije jaar slaagden in opleidings- of 
vervolmakingscursussen, erkend door of in samenwerking 
met de Vlaamse Trainerschool; 

5% op basis van het voorbije jaar eigen georganiseerde 
cursussen op provinciaal vlak, erkend door of in 
samenwerking met de Vlaamse Trainerschool (zowel op 
sporttechnisch, als op bestuurlijk en/of administratief vlak). 

(d) 30% voor de eigen provinciale werking waarvan 

20% voor activiteiten georganiseerd voor de jeugd (leden 
onder de 18 jaar); 

10% voor activiteiten georganiseerd voor de + 18 jarigen. 

(e) 20% voor deelname aan activiteiten georganiseerd door het 
Provinciebestuur. 

artikel 7: De verstrekte toelage dient uitsluitend aangewend te worden voor 
de werking van de provinciale federatie. 
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artikel 8: Het Provinciebestuur heeft ten alle tijde het recht om de 
aanwending van de verleende subsidies te controleren. 
Indien blijkt dat de voorwaarden van het reglement niet zijn 
nageleefd, kan de Bestendige Deputatie de toegekende subsidie 
geheel of gedeeltelijk terugvorderen. 
Dit geldt evenzeer in het geval dat onjuiste gegevens in de 
aanvraag zijn opgenomen. 
Vastgestelde misbruiken kunnen aanleiding geven tot uitsluiting van  
verdere subsidiëring. 

artikel 9: De Bestendige Deputatie wordt met de uitvoering van dit reglement 
belast en beslist in alle gevallen die niet voorzien zijn of die een 
explicitering vereisen. 

artikel 10: Het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van de Oost-
Vlaamse federaties voor de lichamelijke opvoeding, de sport en het 
openluchtleven van 12 mei 1993 wordt opgeheven de dag waarop 
het reglement in werking treedt. 

artikel 11: Dit reglement treedt heden inwerking 

Goedgekeurd door de Provincieraad in zitting van 14 juni 2000 

 

 

 



Reglement betreffende de subsidiëring van sportprojecten die kaderen binnen het 
provinciaal prioriteitenbeleid 

Artikel 1 – Voorwerp 

Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de begroting van de provincie 
Oost-Vlaanderen, kan de Deputatie volgens de regeling en voorwaarden die hierna worden 
vastgelegd subsidies verlenen aan sportprojecten die kaderen binnen het provinciaal 
prioriteitenbeleid. 

Artikel 2 – Definities 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder : 
 

1° sportproject : een geheel van afgebakende activiteiten in de sportsector, dat beperkt 
is in tijd en bovendien duidelijk te onderscheiden van de reguliere werking van de 
aanvrager. 
Worden niet beschouwd als sportprojecten : sportmanifestaties en – evenementen; 
 

2° aanvrager : de organisator van het sportproject; 
 

3° begrotingsjaar : het kalenderjaar waarin de subsidies wordt toegekend; 
 

4° werkingsjaar  :  het kalenderjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. 
 
Artikel 3 – Aanvraagcriteria 
 
Om voor subsidies in aanmerking te komen moet cumulatief aan volgende voorwaarden 
voldaan zijn :  
 

1° het sportproject kadert binnen het provinciaal prioritetenbeleid overeenkomstig  
artikel 4; 
 

2° het sportproject vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost- Vlaanderen; 
 

3° het sportproject heeft minimaal een regionale uitstraling; 
 

4° het sportproject wordt georganiseerd door de overheidssector of de private non – 
profit sector met zetel of secretariaatsadres in Oost-Vlaanderen. Natuurlijke 
personen komen als organisator niet in aanmerking. 

 
Artikel 4 – Prioriteitenbeleid 
 
De Deputatie legt jaarlijks uiterlijk op 15 maart van het werkingsjaar de prioritaire 
beleidsthema’s vast met het oog op subsidie in het eerstvolgende begrotingsjaar. Deze 
hebben betrekking op kwaliteitsaspecten in de sport (bijvoorbeeld vorming, 
informatieverstrekking, onderzoek in de sportsector, begeleiding van beloftevolle jongeren, 
sensibilisering…) en/of ethische waarden in de sport (bijvoorbeeld fairplay, integratie, 
antidiscriminatie...) 



Artikel 5 – Aanvraagprocedure 

§1. De subsidieaanvraag moet uiterlijk 15 november van het werkingsjaar worden ingediend 
op de daartoe bestemde formulieren en aangetekend worden gericht aan de Deputatie 
van de provincie Oost – Vlaanderen, p.a. Dienst 113 – Sport, Gouvernementstraat 1, 
9000 Gent. De poststempel geldt als bewijs. 
 
Het aanvraagdossier moet volgende stukken bevatten : 

1° een duidelijke identificatie van de aanvrager, waaruit blijkt dat hij beantwoordt aan 
het bepaalde in artikel 3, punt 4; 

2° een gedetailleerde omschrijving van het sportproject en de modaliteiten van 
uitvoering; 

3° een begroting (inkomsten en uitgaven) van het sportproject, met duidelijke opgave 
van de eigen financiële inbreng van de aanvrager. 

§2. Ten laatste 2 weken na de ontvangst van het aanvraagdossier wordt de aanvrager 
schriftelijk meegedeeld of zijn dossier al dan niet volledig is. Eventueel moet de 
aanvrager op schriftelijk verzoek alle bijkomende informatie verstrekken en alle 
bijkomende documenten voorleggen, noodzakelijk voor de beoordeling van de aanvraag. 
De Deputatie kan de aanvraag afwijzen als onontvankelijk wanneer de aanvrager niet 
binnen de maand gevolg geeft aan dit verzoek. 

§3. Eenzelfde aanvrager kan per werkingsjaar maximum twee subsidieaanvragen indienen.  

Artikel 6 - Beslissingsprocedure  

§1. De ontvankelijke aanvragen worden voorgelegd aan de stuurgroep van de Provinciale 
Sportraad. Iedere organisator wordt uitgenodigd zijn project te komen voorstellen aan de 
stuurgroep. De leden van de stuurgroep hebben de mogelijkheid om vragen te stellen. 
 
De stuurgroep toetst elk project aan volgende criteria :  

 
1° het vernieuwend of experimenteel karakter of het gericht zijn naar bijzondere 

doelgroepen, onverminderd het bepaalde in artikel 3, punt 1.; inzake verlenging 
blijven de thema’s van de initiële aanvraag gelden; 

2° de inhoudelijke waarde in vergelijking met de andere projecten binnen hetzelfde 
thema; 

3° de reële kostprijs op basis van de ingediende begroting in verhouding tot de eigen 
financiële inbreng van de organisator. 
 

§2. De Deputatie beslist op advies van de stuurgroep en stelt het subsidiebedrag definitief 
vast. 

 
§3. Een project waarvoor subsidie werd toegekend kan worden verlengd zonder dat de totale 

duur van het project 5 opeenvolgende jaren mag overschrijden, mits hernieuwde 
aanvraag en beslissingsprocedure alsook bijkomend een gunstige evaluatie van de 
voorbije werking door de stuurgroep op basis van het werkingsverslag.  

 
 
 
 
 



Artikel 7 - Uitbetaling 

§1. Het subsidiebedrag wordt in twee schijven uitbetaald : 80 % bij de toekenning door de 
Deputatie overeenkomstig artikel 6,§2, de overige 20 % na inhoudelijke en financiële 
verantwoording overeenkomstig § 2 van dit artikel. 

§2. Uiterlijk binnen 3 maanden na afloop van het sportproject bezorgt de aanvrager een 
werkingsverslag en een afrekeningsdossier, dit laatste bestaande uit de 
verantwoordingsstukken zoals bepaald in het reglement van 12 oktober 2005 met 
betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de 
reservevorming met provinciale subsidies. 

Artikel 8 – Cumulatie 

Subsidiëring op basis van dit reglement is niet cumuleerbaar met andere provinciale 
subsidies voor het sportproject van welke aard ook, hetzij op grond van een ander 
provinciaal reglement, hetzij op grond van een nominatieve inschrijving in de begroting.  

Artikel 9 – Vermelding van de provinciale ondersteuning 

De aanvrager verbindt er zich toe de provinciale ondersteuning te vermelden en gebruik te 
maken van het logo van de provinciale Oost - Vlaanderen bij elke communicatie of promotie 
omtrent het sportproject.  

Artikel 10 – Controle en sancties 

Het provinciebestuur heeft het recht om de aanwending van de subsidies te (laten) 
controleren, overeenkomstig het Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de 
controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met 
provinciale subsidies. Dit reglement bevat, afhankelijk van het subsidiebedrag, de 
controlemechanismen enerzijds en een opsomming van de stukken die in functie van de 
financiële controle minimaal moeten worden ingediend ter verantwoording van de subsidie 
anderzijds 
 
Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden opgenomen in de subsidieaanvraag of in de in te 
dienen stukken of dat het reglement niet correct werd nageleefd kan de Deputatie, 
onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, de toegekende subsidie geheel of 
gedeeltelijk terugvorderen. Misbruik kan aanleiding geven tot uitsluiting van toekomstige 
provinciale subsidies 

Artikel 11 – Betwistingen 
 
De Deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit 
reglement. 
 
Artikel 12 – Opheffingsbepaling 
 
Het reglement tot subsidiëring van bijzondere sportprojecten van 11 november 2002 wordt 
opgeheven. 
 
 
 
 
 



Artikel 13 - Overgangs- en inwerkingtredingsbepalingen 

§1.  Voor het werkingsjaar 2006 worden de prioritaire beleidsthema’s,In afwijking van het 
bepaalde in artikel 4, door de Deputatie uiterlijk op 15 juni 2006 vastgelegd.  

§2. Dit reglement treedt in werking op de dag van publicatie in het Bestuursmemoriaal. 
 
 
Goedgekeurd door de Provincieraad in zitting van 


