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GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT G-SPORT 
reglement op subsidiëring van de erkende G-sportverenigingen 

 
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; 
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
gemeentelijke subsidies, inzonderheid artikel 3, artikel 7,1° en artikel 9, eerste lid; 
 
Gelet op het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen, provinciebesturen en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid;  
 
Gelet op het besluit van 19 juli 2007 ter uitvoering van het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring 
van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport 
voor Allen-beleid – algemene bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de beleidsubsidie; 
 
Gelet op art.304 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2007 houdende de betrokkenheid en inspraak 
van burgers of van doelgroepen;  
 
Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de jaarlijkse omzendbrief van het agentschap voor Binnenlands Bestuur houdende instructies voor het 
opstellen van de budgetten en meerjarenplannen van de gemeenten; 
 
Gelet op de pantathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal 
stelt;  
 
Gelet op de adviezen uitgebracht door de gemeentelijke sportraad; 
 
Beslist de raad van bestuur van AGB Wielsbeke in de zitting van 26 november 2020 hetgeen volgt: 
 
ARTIKEL 1: 
Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op het gemeentebudget van het gemeentebestuur Wielsbeke, 
worden door de Gemeenteraad beleidsubsidies beschikbaar gesteld voor, door het College van Burgemeester en 
Schepenen, erkende G-sportverenigingen. Deze subsidies worden toegekend na voorafgaandelijk advies van de 
gemeentelijke Sportraad. 
 
ARTIKEL 2: 
De sportverenigingen moeten door het College van Burgemeester en Schepenen erkend zijn als G-
sportverenigingen, op basis van de erkenningvoorwaarden omschreven in “het reglement betreffende de 
erkenning van de plaatselijke verenigingen en bepalingen aangaande de uitkering van subsidies aan deze 
verenigingen”. 
 
ARTIKEL 3: 
a) de berekening van de jaarlijkse subsidies gebeurt door de sportdienst, op basis van het goedgekeurde 

subsidiereglement. Het voorstel van berekening wordt, na advies van de gemeentelijke Sportraad, ter 
goedkeuring en voor uitbetaling voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen 

b) de sportdienst kan zich voor de controles bij de verenigingen en in de lokalen, laten bijstaan door leden van 
de sportraad mits deze worden aangeduid (op voorstel van de sportraad) door het College van Burgemeester 
en Schepenen. 

 
ARTIKEL 4: 
De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen in overeenstemming met de wet van 14 november 
1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is 
toegekend. 
 
 
ARTIKEL 5: 
Er is een jaarlijks subsidiebedrag voorzien voor G-sport van € 2.000,00. 
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De subsidieverdeling gebeurt op basis van onderstaande 2 criteria : 
1. Basissubsidie 
De berekening van de basissubsidie gebeurt als volgt: 
€ 1.000,00 gedeeld door het aantal erkende G-sportverenigingen die opstarten. 
 
2. Het aantal actieve G-sportleden.  
Het totale bedrag voor het aantal actieve G-sportleden bedraagt € 1.000,00.  
De verdeling van dit bedrag gebeurt op basis van het aantal G-sportleden per club.  
De waarde van 1 lid = € 1.000,00 gedeeld door het totale aantal G-sportleden van alle clubs samen. 

 
ARTIKEL 6:  
Er kunnen steekproefsgewijze controles gebeuren ten einde de ingevulde jaarverslagen op fraude na te kijken. 
Overtredingen kunnen hier leiden tot afschaffing van de subsidies voor het betreffende criterium en zelfs tot 
afschaffing van de subsidies voor het betreffende werkjaar. De sanctie wordt uitgesproken door het College van 
Burgemeester en Schepenen, na advies van de sportraad. 
 
Controles ter plaatse zijn mogelijk. 
 
ARTIKEL 7:  
Het eerste werkjaar  loopt van 01/05 tot 30/04. 
Er is een vast jaarlijks subsidiebedrag voorzien van € 2.000,00 voor G-sportverenigingen . 
 
ARTIKEL 8:  
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de concrete uitvoering van deze reglementering. 
 
ARTIKEL 9: 
Dit reglement treedt in voege op 01/01/2021 en is van toepassing op het werkjaar dat start op 01/05/2021. 


