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Goedkeuring subsidiereglement G-sport 
 
De raad van bestuur, 
Gelet op het voorstel van subsidiereglement G-sport, goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen op 18 augustus 2020; 
Gelet op het voorleggen van het voorstel van subsidiereglement G-sport aan de cultuur-, jeugd-, 
senioren- en sportraad, waarbij volgende adviezen werden verleend: 
- Cultuurraad: positief advies op dit reglement. Wel vragen zij rekening te houden met volgende 

opmerkingen:  
- Kan er in artikel 2 van het reglement uitleg gegeven worden wat de voorwaarden zijn 

om een G-sportvereniging te worden. Nu vind je er enkel een verwijzing naar het 
algemeen erkenningsreglement?  

- Voor de raad is het niet duidelijk of sommige verenigingen door dit reglement dubbele 
subsidies zullen ontvangen.  

- Jeugdraad: positief advies maar hoopt dat er ook in de nodige (financiële) ondersteuning kan 
voorzien worden indien er jeugd- en/of cultuuraanbod voor kinderen met een beperking wordt 
aangeboden. 

- Seniorenraad: positief advies  
- Sportraad: De sportraad vindt dit budget ontoereikend om de juist geschoolde trainers mee aan 

te trekken en te betalen; 
Gelet op het voorstel van de Dienst Vrije Tijd om op advies van de cultuurraad bijkomend in het 
subsidiereglement G-sport nog op te nemen dat éénzelfde lid slechts éénmaal kan opgegeven 
worden voor het ontvangen van subsidies. Dus een lid dat wordt opgegeven als G-sporter, kan voor 
dezelfde club niet als lid worden opgegeven worden voor een andere subsidie. 
Bij de sportclubs tellen de G-sportleden niet mee voor de beleidssubsidie. 
Gelet op het voorstel van de Dienst Vrije Tijd om op advies van de cultuurraad het reglement 
betreffende de erkenning van de plaatselijke verenigingen aan te passen. De voorwaarden om een 
erkenning als G-sportvereniging te bekomen worden toegevoegd aan het reglement betreffende de 
erkenning van de plaatselijke verenigingen;  
Gelet op het voorstel van inhoudelijke aanpassingen van subsidiereglement G-sport, goedgekeurd 
door het AGB-directiecomité op 10 november 2020; 
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Gelet op het voorstel van wijziging van het reglement betreffende de erkenning van de plaatselijke 
verenigingen, goedgekeurd door het AGB-directiecomité op 10 november 2020; 
Gelet dat de raad van bestuur wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 
Artikel 1 
Het subsidiereglement G-sport wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 
De wijziging van het reglement betreffende de erkenning van de plaatselijke verenigingen wordt 
goedgekeurd. De voorwaarden om een erkenning als G-sportvereniging te bekomen worden 
toegevoegd. 
Artikel 3 
Het voorgestelde budget voor G-sport is € 2.000,00 per werkjaar. Ook jeugd- en cultuurverenigingen 
met een G-sport aanbod kunnen hier gebruik van maken. 
 

Namens de raad van bestuur AGB: 
Bij bevel: 
Bruno Debrabandere Jan Stevens 
secretaris  voorzitter 
 
Voor eensluidend uittreksel: 
Bruno Debrabandere Jan Stevens 
 
 
secretaris  voorzitter 
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Handtekening(en) 
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