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REGLEMENT VOOR  BETOELAGING 
VAN UITZONDERLIJKE ACTIVITEITEN 
GEORGANISEERD DOOR ERKENDE 

GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN 
 
 
 

 
 
- Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad in zitting van 25 november ’08; 

- Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad in zitting van 11 december ‘08; 

 

 

Artikel 1.Dit reglement bevat de regelgeving voor de toekenning van bijzondere 
subsidies aan erkende Leeuwse  sportverenigingen voor activiteiten van 
uitzonderlijke aard zoals  de viering naar aanleiding van het 25-jarig bestaan of een 
veelvoud van 25, van de vereniging; 
 
Artikel 2. De gemeenteraad kan ook voor  één of meer erkende, gemeentelijke 
sportverenigingen bijkomende subsidies inschrijven in de begroting ten behoeve van 
eenmalige activiteiten of manifestaties van uitzonderlijke aard. 
 
Artikel 3. Opdat de erkende sportvereniging op deze bijzondere toelage aanspraak 
zou kunnen maken, moet zij haar aanvraag bij het gemeentebestuur doen 
toekomen voor 1 juli voorafgaand aan het jaar waarin de activiteit zal worden 
ingericht. 
Indien de aanvraag laattijdig geschiedt, zal de subsidie slechts op de begroting van 
het daaropvolgende dienstjaar kunnen worden ingeschreven. 
 
Artikel 4. Uitzonderlijke activiteiten worden door het college van burgemeester en 
schepenen beoordeeld na advies van de sportraad. 
 
Artikel 5. Bij de viering naar aanleiding van het 25-jarig bestaan of een veelvoud van 
25, kan de vereniging kiezen tussen : 

- een ontvangst op het gemeentehuis met receptie  
- een subsidie van €250,00. 

 
Artikel 6. De aanvraag moet gericht worden aan het college van burgemeester en 
schepenen en moet de volgende documenten bevatten : 
   1.- een nota ter verantwoording; 

2.- een gedetailleerde raming van de uitgaven en de inkomsten betreffende 
inrichting van deze activiteiten, waaruit tevens de onmogelijkheid moet 
blijken om de uitgaven volledig zelf te dragen. 
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Artikel 7. De erkende sportvereniging waaraan een bijzondere subsidie werd 
verleend, moet ten laatste twee maanden nadat de activiteiten hebben 
plaatsgevonden, alle bewijsmateriaal dat betrekking heeft op de inrichting daarvan, 
zoals afschriften van rekeningen en overzichten van ontvangsten en uitgaven, aan 
het gemeentebestuur overmaken. 
 
Artikel 8. Indien twee of meer erkende en plaatselijke organisaties samenwerken om 
de uitzonderlijke activiteit of manifestatie in te richten, moet één van deze 
organisaties voor het geheel als subsidieaanvrager optreden. 
  
De toelage wordt onverdeeld aan deze organisatie toegekend en uitbetaald. 
De betrokken organisaties regelen zelf de onderlinge verdeling van deze  
bijzondere toelage. 
 
Artikel 9. Indien de subsidie meer dan 1.250 EUR bedraagt, moet er een verklaring op 
eer worden getekend waarin staat dat de gelden zullen worden aangewend voor 
de algemene werking van de vereniging of voor de financiering van de manifestatie 
waarvoor zij werd verleend. 
 
Artikel 10. Indien blijkt dat door de sportverenigingen onjuiste gegevens werden 
verstrekt of indien de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan 
het college van burgemeester en schepenen na advies van de sportraad de op 
grond van dit reglement toegekende subsidies geheel of gedeeltelijk terugvorderen 
van de betrokken instanties. 
 

Artikel 11. Dit reglement treedt in werking vanaf 01 januari 2009 


