Reglement sportcheques
DEEL I: DOEL EN ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1: doel
Binnen de mogelijkheden van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het
district een financiële bijdrage aan de jeugd-, student- of seniorensporter.
Artikel 2: algemene voorwaarden met betrekking tot de toekenning van de toelage
De toelage van het district kan aanvullend zijn op een toelage van een andere overheid of
instelling, waarbij het totaal van de toelagen de totale kost van het lidmaatschap bij een
sportaanbieder echter niet mag overschrijden.
Dubbele betoelaging is niet toegelaten.
DEEL II: SPECIFIEKE VOORWAARDEN
Artikel 3: sportaanbieder
De sportaanbieder moet voldoen aan volgende voorwaarden:
- biedt minstens om de veertien dagen sportactiviteiten aan, inclusief trainingen
(uitgezonderd tijdens schoolvakanties). Sportbeoefening binnen schoolverband komt
niet in aanmerking;
- heeft een sportverzekering voor de leden afgesloten, zowel voor burgerlijke
aansprakelijkheid als voor lichamelijke ongevallen;
- is opgenomen in de lijst van sportaanbieders die de sportcheque van het district
Deurne aanvaarden.
Artikel 4: sporter
De sporter moet voldoen aan volgende voorwaarden:
- is inwoner van het district Deurne;
- valt in een van volgende (leeftijds)categorieën:
o tussen 3 en 18 jaar (jeugdsportcheque): de sporter is op 1 januari van het
aanvraagjaar min. 3 jaar en max. 17 jaar oud.
o tussen 18 en 26 jaar én student (studentensportcheque): de sporter is op
1 januari van het aanvraagjaar min. 18 jaar en max. 25 jaar oud. Daarnaast
moet er bewijs geleverd worden van inschrijving van de studies (bijv. geldige
studentenkaart).
o ten minste 55 jaar (seniorensportcheque): de sporter is op 1 januari van het
aanvraagjaar min. 55 jaar oud.
- betaalt een jaarlijks lidgeld aan een sportaanbieder van minstens 45 euro;
- is aangesloten voor een volledig sportseizoen bij de sportaanbieder, die is
opgenomen in de lijst van sportaanbieders die de sportcheque van het district
Deurne aanvaarden.

DEEL III: DE SPORTCHEQUE
Artikel 5: bedrag
De jeugd-, studenten- en seniorensportcheque bedraagt 20 euro.
Artikel 6: inschrijven als sportaanbieder
Een sportaanbieder kan zich op elk moment van het jaar laten opnemen in de lijst van
sportaanbieders die de sportcheque van het district Deurne aanvaarden. De sportaanbieder
vraagt hiervoor een aanvraagformulier aan via de sportantenne
(sportantenne.deurne@stad.antwerpen.be).
Van zodra het ondertekende formulier ontvangen is, wordt de sportaanbieder opgenomen
in de lijst.
Artikel 7: aanvraag door de sporter
De sporter kan een sportcheque aanvragen door het digitale formulier op www.deurne.be in
te vullen. De sportcheque wordt digitaal of per post afgeleverd, afhankelijk van de door de
sporter aangeduide keuze.
Sporters hebben recht op één sportcheque per kalenderjaar.
Sporters kunnen een sportcheque aanvragen tot de datum vermeld op de website.
Artikel 8: uitbetaling aan de sporter
Na ontvangst van de sportcheque, geeft de sporter de door hem/haar ondertekende
sportcheque af aan de sportaanbieder.
De sportaanbieder kan:
- de sporter een korting van 20 euro aanbieden op het lidgeld (indien het lidgeld nog
betaald moet worden);
- de sporter 20 euro terugbetalen (indien het lidgeld reeds betaald werd);
- de sporter 20 euro uitbetalen nadat de sportaanbieder dit geld ontvangen heeft van
het district.
Artikel 9: uitbetaling aan de sportaanbieder
De sportaanbieder verzamelt de cheques van haar leden en bezorgt deze aan de
sportantenne ten laatste op de datum vermeld op de website. Enkel originele sportcheques
komen in aanmerking voor uitbetaling. Sportcheques die na deze datum binnenkomen,
worden niet meer verwerkt of uitbetaald.
De sportantenne verwerkt de tijdig ingediende sportcheques. Na goedkeuring van het
districtscollege, wordt de subsidie binnen één maand via een overschrijving op de rekening
van de sportaanbieder gestort. De sportaanbieder heeft tot 30 dagen na uitbetaling de tijd
om de betrokken leden de 20 euro uit te betalen, indien dit nog niet gebeurde.

De sportaanbieder dient te kunnen bewijzen dat de korting op het inschrijvingsgeld werd
gegeven.
Artikel 10: de geldigheidsdatum
De sportbeoefenaar dient de sportcheque in bij de sportaanbieder tijdens het jaar van de
aanvraag van de sportcheque en binnen de termijn opgelegd door de sportaanbieder.
DEEL IV: CONTROLE
Artikel 11: controle
De afgevaardigden van het district hebben steeds toegang tot alle informatie betreffende de
toelage en het recht om ter plaatse na te gaan of de verleende toelage werd aangewend
voor het doel waarvoor ze werd toegekend.
Op eenvoudig verzoek van het district bezorgt de sportaanbieder bijkomende informatie aan
het district.
Controles kunnen uitgevoerd worden door afgevaardigden van het district of door hen
aangestelden.
Deel V: SANCTIES
Artikel 12: sancties
In de volgende gevallen zal het district het saldo van de toegekende toelage niet uitbetalen
en is de sportaanbieder verplicht de al betaalde toegekende toelage geheel of gedeeltelijk
terug te betalen:
- indien de gehele toelage of een gedeelte van de toelage niet aangewend werd voor het
doel waarvoor zij is toegekend;
- indien één of meerdere voorwaarden van dit reglement niet worden nageleefd;
- indien de gevraagde verantwoordingsstukken niet, niet tijdig of niet correct voorgelegd
werden;
- indien de aanvrager zich verzet tegen een controle of deze bemoeilijkt.

Deel VI: SLOTBEPALINGEN
Artikel 13: toepasselijke regelgeving
Behoudens afwijkingen in dit reglement, zijn de wet van 14 november 1983 betreffende de
controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen en het stedelijk reglement
op toelagen, goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2006, jaarnummer
2730, van toepassing.
Artikel 14: bevoegdheid districtscollege
Het districtscollege beslist over alle niet in het reglement voorziene gevallen.
Artikel 15: vrijwaringsclausule
Eenieder die een toelage aanvraagt, onderschrijft de grondwet, de wetten van het Belgische
volk en het verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden. Ze neemt het engagement op zich om op een constructieve manier mee te
werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect voor
elkaar, harmonieus samen leven.
De toelage aanwenden op een wijze die in strijd is met dit engagement leidt steeds tot
sancties zoals:
- weigeren of terugvorderen van de subsidie;
- éénzijdig beëindigen van de samenwerking;
- verhuurverbod in alle stedelijke centra;
- weigering logistieke ondersteuning.
Het district kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar
aanleiding van de opgelegde sancties.
Artikel 16: inwerkingtreding
Het reglement treedt in werking vanaf 27 maart 2017.

