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GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT  
ORGANISATOREN EN VRIJETIJDSVERENIGINGEN 

 
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 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 de gemeentebudget van het 
Gemeentebestuur Wielsbeke, worden door de Gemeenteraad een subsidie voor 
organisatoren en vrijetijdsverengingen beschikbaar gesteld voor, door het College van 
Burgemeester en Schepenen, erkende verengingen die niet erkend worden als 
sportvereniging, culturele verenigingen of jeugdwerkvereniging. Deze subsidies worden 
toegekend na voorafgaandelijk advies van de gemeentelijke Sportraad. 
 
ARTIKEL 2: 
De organisatoren en vrijetijdsverengingen moeten door het College van Burgemeester en 
Schepenen erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven 
erkenningsvoorwaarden. 
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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 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: 
Verenigingen die reeds via een ander artikel van het gemeentebudget toelagen ontvangen 
kunnen nog steeds een subsidie ontvangen via dit subsidiereglement. Zij moeten echter 
erkend worden als organisatoren en verenigingen voor vrije tijd. Erkende sportverenigingen, 
culturele verenigingen en jeugdwerkverenigingen kunnen geen subsidie ontvangen via dit 
subsidiereglement. 
 
ARTIKEL 5: 
De organisatoren en verenigingen voor vrije tijd 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 6:  
De verenigingen worden ingedeeld in onderstaande categorieën: 
1. Organisatoren zijn inrichters van wielerwedstrijden en andere sportmanifestaties. 
2. Vrijetijdsverenigingen zijn erkende verenigingen die niet behoren tot bovenstaande 

categorieën 
Een organisatie of vereniging kan enkel punten worden toegekend uit één categorie. 
 
Punten verdeling tussen de categorieën:  
 Categorie 1 : organisatoren: 75 punten 
 Categorie 2 : vrijetijdsverenigingen: 25 punten 
Het totaal subsidiebedrag voorzien door het Gemeentebestuur voor de beleidsubsidie 
organisatoren en vrijetijdsverenigingen correspondeert met het totaal van 100 punten. 
 
Indien het totaal van alle behaalde punten door de verenigingen binnen eenzelfde categorie 
hoger is dan het maximum puntenaantal, dan worden de behaalde punten van iedere 
vereniging evenredig herleid tot dit maximum puntenaantal. (bvb. als alle 
vrijetijdsverengingen samen 38 punten behalen, dan worden de punten binnen deze 
categorie herleid tot 25) 
Wanneer het totaal van alle behaalde punten door de verenigingen binnen eenzelfde 
categorie lager is dan het maximum puntenaantal, dan worden de behaalde punten van 
iedere vereniging evenredig verhoogd tot dit maximum puntenaantal van dit criterium. (bvb. 
als alle organisatoren samen 34 punten behalen, dan worden de punten binnen deze 
categorie verhoogd tot 75) 
 
Het door de Gemeenteraad beschikbaar gesteld subsidiebedrag wordt verdeeld op basis van 
de bepalingen in artikel 7. 
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ARTIKEL 7: 
 
CATEGORIE 1: ORGANISATOREN  
1.1. ORGANISATOREN VAN WIELERWEDSTRIJDEN 
Deze organisatoren ontvangen punten voor de organisatie van volgende wielerwedstrijden. 

- voor nieuwelingen en andere koersen:  4 punten 
- voor junioren en dames:  7 punten 
- voor beloften en elite:  10 punten 

Organisatoren ontvangen punten voor het hoogste niveau van koers per koersdag. Er 
worden geen extra punten toegekend voor extra koersen op dezelfde koersdag. 
Voorwaarde: het indienen van hun jaarprogramma. 
 
1.2. ANDERE ORGANISATOREN 
Iedere erkende vereniging die een sportevenement organiseert in Wielsbeke kan een 
subsidie aanvragen, ongeacht welk soort vereniging. (v.b.: loopwedstrijd op kermisfeesten) 

- basissubsidie voor het organiseren van een evenement:  2 punten 
- > 100 deelnemers: 3 punten 
- > 500 deelnemers: 4 punten 

Voorwaarde: het indienen van hun evenementprogramma en het aantal deelnemers. 
 
CATEGORIE 2: VRIJETIJDSVERENIGINGEN  

- alle vrijetijdsverenigingen: 2 punten  
Voorwaarde: het indienen van hun jaarprogramma. 
 
ARTIKEL 8: 
Het eerste werkjaar (01/05/2020 tot 30/04/2021) geldt als eerste referentiejaar voor de 
bepaling van de nul-referentie. Wanneer tijdens het daaropvolgend werkjaar het 
puntentotaal van de 2 categorieën samen minstens 10% hoger is dan de nul-referentie, 
wordt het bedrag dat het Gemeentebestuur voorziet voor deze subsidie voor organisatoren 
en vrijetijdsverenigingen via de jaarlijkse budgetwijziging met een evenredig percentage 
aangepast. De nul-referentie wordt jaarlijks herrekend op basis van het gemiddeld aantal 
punten van voorbije, maximaal 5, werkjaren. 
 
ARTIKEL 9:  
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de concrete uitvoering van 
deze reglementering. 
 
ARTIKEL 10: 
Dit reglement treedt in voege op 01/01/2021 en is van toepassing op het werkjaar dat start 
op 01/05/2020. 


