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Afwezig:

dienst sport: Behandelinfl advies 01/2017 sportraad - aanpassina subsidiereRlement
dierverenifling - jaarliikse wcrkinqstoelacie

juridisch kader
• Het gemeentedecreet van 1 5 juli 2005
• Reglement toelage dierverenigingen, goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 17 december

2009
verwijzingsdocumenten

• Verslag sportraad 22 juni 2017
• Advies nr. 1 sportraad 2017
feiten, context en argumentatie

• De algemene vergadering van de sportraad stelt vast dat het aantal dierverenigingen steeds
afnemen. Jaarlijks wordt een budget van 1.000 euro voorzien voor de uitbetaling van de toelagen
aan de dierverenigingen. Telkens er een diervereniging verdwijnt, stijgen de individuele subsidies
voor de resterende dierverenigingen. De algemene vergadering van de sportraad stelt voor een

punt 5 toe te voegen bij de verdeelsleutel van het subsidiereglement:
totale subsidiepot djerverenigingen: 1.000 euro
maximum bedrag perdiervereniging: 400 euro
indien er nog siechts twee of één diervereniging in aanmerking komt, wordt het saldo van
de subsidiepot overgeboekt naar de subsidiepot voor de actieve sportverenigingen
bes.Hssmgi

artikel 1: Het college legt onderstaand gewijzigd reglement toelage dierverenigingen ter goedkeuring
voor aan de gemeenteraad op basis van het advies van de sportraad:

Subsidiereglement dierverenigingen lchtegem: jaarlijkse werkingstoeiage

ALGEMENE BEPALINGEN

DRIE K KARAKTER

1. Voorwaarden om En aanmerking te komen voor subsidies

a. De diervereniging dient erkend te zijn via het gemeentelijk erkenningsreglement voor
dierverenigingen
b. De dierverenigingen hebben geen recht op toelage via een ander reglement
c. Er worden enke! subsidies toegekend aan dierverenigingen die aangesloten zijn bij
een federatie (AVIBO, KBDB)
2. Lidmaatschap van de sportraad is GEEN voorwaarde om gesubsidieerd te worden.
De aanvraag procedure
a. Dierverenigingen die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, kunnen een

subsidieformulier afhalen op de dienst sport of kunnen dit downioaden op de website
www.ichtegem.be.

b. Het subsidieformulier dient volledig en eerlijk ingevuld te worden. Rubrieken die niet
ingevuld werden of die niet bewezen werden met stukken, leveren geen subsidie op.

3. De berichtgeving van de subsidieaanvraag
Alle clubs die vorig jaar in aanmerking kwamen voor subsidies en alle clubs aangesloten bij de
gemeentelijke sportraad, worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de mogelijkheid tot
subsidieaanvraag. Daarnaast verschijnt er een melding in het gemeentelijk infoblad en op de
website.
4. De afrekeningsprocedure

De subsidiebedragen worden door de dienst sport berekend en besproken in het dagelijks
bestuur van de sportraad. Dit ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Algemene
Vergadering van de sportraad en na advies overgemaakt aan het college van burgemeester
en schepenen en aan de gemeenteraad voor de eindbeslissing.

Dierverenigingen hebben steeds recht op inzage in hun eigen dossier en kunnen binnen een
week na de algemene vergadering hun opmerkingen indienen bi] de dienst sport, die deze zal
voegen bij het advies van de sportraad.
5. De uitbetaling
De uitbetaling gebeurt door de financieel beheerder, enkel op de bankrekening opgegeven in
het subsidieformulier.

VERDEELSLEUTEL
1. Aantal ieden
-> aantai actieve, verzekerde beoefenaars tot en met 18 Jaar: 2 punten per lid
-> aantai actieve, verzekerde beoefenaars ouder dan 18 jaar: 1 punt per lid

2. Aanta! eigen organisaties

-> aanta! wedstrijden; 1 punt per wedstrijd

3. Uitstraling van de club
-> regionaal: 3 punten
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-^ provinciaal: 6 punten
-> nationaal: 10 punten

4. Aanwezigheid op de sportraad
-> Aantal aanwezigheden op de sportraad: 10 punten per aanwezigheid

5. - totale subsidiepot dierverenigingen: 1.000 euro
- maximum bedrag per diervereniging: 400 euro

" Indien er nog slechts twee of één diervereniging in aanmerking komt, wordt het saido van de
subsidiepot overgeboekt naar de subsicfiepoÉ voor de actieve sportverenigingen

NODIGE BEWIJSSTUKKEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Bij elke subsidieaanvraag toe te voegen:
1. Officiële ledenhjst met geboortedata en adressen
2. Kalender met alle officiële thuiswedstrijden

artikel 2: Het reglement voor de verdeling van de jaarlijkse werkingstoelage aan de erkende
dierverenigingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2009, komt te vervallen en
wordt vervangen door bovengenoemd reglement na goedkeuring op de gemeenteraad van 7

september 2017.

artike! 3: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
de dienst sport
de financieel beheerder
de voorzitter van de sportraad
Namens het college,
secretaris wnd burgemeester

Kristien Rosseel Karl Bonny

