
Reglement: Reglement voor ondersteuning materiaal
en infrastructuur sportclubs

1. Definities
In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:

• Infrastructuurondersteuning: Een ondersteuning die wordt aangewend voor: • renovatie-, onderhouds- of inrichtingswerken; •
bouw van nieuwe of aankoop van bestaande sportgerelateerde infrastructuur op grondgebied Wilrijk.

• Materiaalondersteuning: Een ondersteuning die wordt aangewend voor: • de aankoop van duurzame specifieke onderdelen,
toestellen, uitrusting en/of materialen van het sportpatrimonium en/of van de sportdiscipline; • de aankoop van noodzakelijk
onderhoudsmateriaal voor de infrastructuur.

• Werkingsjaar:  Het werkingsjaar loopt voor alle aanvragen van 1 mei tot 30 april. De aanvragen hebben steeds betrekking op het
lopende en/ of het komende werkingsjaar.

• Ondersteuningjaar: Dit is het kalenderjaar waarin de ondersteuning wordt aangevraagd.
• Wilrijkse sportvereniging:  Sportvereniging die werd toegewezen aan het district Wilrijk of die in haar werking en/ of doorheen

haar geschiedenis een sterke verankering vertoont met het district. Dit laatste zal steeds besproken worden is samenspraak met
de adviesraad sport. Het spreekt voor zich dat de vereniging en/ of haar activiteiten wel op het grondgebied van de stad
Antwerpen dien(t)(en) gelegen te zijn/ uitgeoefend te worden.

2. Ingangsdatum
Dit reglement gaat in op 01/01/2023.

3. Einddatum
Dit reglement eindigt op 31/12/2025.

4. Doel van de ondersteuning

Met deze ondersteuning wil het district Wilrijk haar sportverenigingen een duwtje in de rug geven bij de aankoop van materialen en/of
de uitvoer van infrastructuurwerken.

5. Ondersteuningsverstrekker
De ondersteuning wordt verstrekt door district Wilrijk.

6. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning

• Een erkende Antwerpse sportclub zijn op uiterlijk 1 juli van het jaar van aanvraag;
• Een actieve werking hebben aangeboden in het lopende werkingsjaar en een actieve werking aanbieden in het toekomstige

werkingsjaar.

7. Wat ondersteunen we

• Aankoop van/ onderhoud- of herstellingswerken aan doelen, tribunes, sportvloer/-veld, tijdopnemingsinstallatie, sporttoestellen,
terreinverlichting, duurzame trainingsmaterialen, niet persoonlijke sportuitrusting bv. hesjes,... ·       

• Aankoop van/ onderhoud- of herstellingswerken aan onderhoudsmaterialen zoals een grasmaaier, well, tractor, sproei-
installatie, materialen voor het aanbrengen van belijning, veegmachine,...) ·       
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• AED toestel. ·       
• Keuringen (gas, elektriciteit, toestellen, branders,…) ·       
• Renovatie of onderhoud van kleedkamers, sanitaire voorzieningen, sporthal/-zaal  

Zaken zoals beamers, schermen, laptops/ computers, vaatwassers, wasmachines, … worden dossier per dossier bekeken ifv
relevantie en noodzakelijkheid. Het district kan bij zulke uitzonderlijke aanvragen steeds beslissen om geen ondersteuning toe te
kennen.

Alle materialen moeten gedurende de boekhoudkundige afschrijvingstermijn voor hetzelfde doel worden gebruikt (projekt en
doelgroep).

De ondersteuning bedraagt maximum 80 % van de offerte- of factuurbedragen. Het districtscollege zal op voorstel van de Wilrijkse
Adviesraad Sport een coëfficiënt bepalen volgens dewelke de ondersteuning worden uitgekeerd tot uitputting van het beschikbaar
krediet.  

De totaalbedragen vermeld op de aangeleverde facturen of offertes  worden steeds getoetst aan deze coëfficiënt en aan het
maximum toe te kennen percentage van 80%.
Wanneer na toetsing zou blijken dat het oorspronkelijk toegekende bedrag hoger is dan het vermelde factuurbedrag, wordt het aan de
sportclub uit te betalen bedrag alsnog gelimiteerd tot de respectievelijk eerder vermelde coëfficiënt of tot de maximum van 80% van
het factuurbedrag.

De toegekende sportondersteuning mag op geen enkele wijze overlappen met eender welke andere toegekende ondersteuning,
ongeacht door welk orgaan of overheid of derden deze werd toegekend. Aanvullende ondersteuning is dus steeds mogelijk,
dubbele ondersteuning uiteraard niet. De club is verplicht om alle eventuele overlappingen te melden aan het districtsbestuur.

Het totaal van de gekregen ondersteuning mag de totale kost van het project niet overschrijden.

8. Aanvraag

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet de sportvereniging jaarlijks, voor 1 mei , haar aanvraag digitaal indienen.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet de sportvereniging jaarlijks, voor 1 mei, haar aanvraag digitaal indienen via de
sportdatabank.  
Er kan zowel voor sport gerelateerd materiaal als voor sport gerelateerde infrastructuur ondersteuning gevraagd worden.  
Er kan slechts één aanvraag per vereniging per ondersteuningsjaar worden ingediend. Deze aanvraag kan meerdere aankopen/
projecten bevatten.
In de aanvraag moeten minstens de volgende gegevens en/of documenten worden meegedeeld:

• Motivatienota + de gewenste ondersteuning;
• gedetailleerde offerte/ factuur op naam van de vereniging. Voor bedragen boven de 10.000,000 euro: 3 offertes;

Uitsluitend facturen en betalingsbewijzen op naam van de sportclub, die op de uiterlijke indiendatum van het betrokken
ondersteuningsjaar niet ouder zijn dan 1 jaar worden aanvaard.

• technische documentatie;
• andere aangevraagde ondersteuning voor deze aankopen/projecten.

De ontvangst en de volledigheid van de ondersteuningsaanvraag wordt bevestigd binnen een termijn van 5 kalenderdagen met een
ontvangstmelding.

Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt de stad of het district aan de aanvrager een melding waarin wordt
meegedeeld dat de aanvraag onvolledig is en dat de nodige aanvullende informatie moet worden overgemaakt binnen een termijn
van 15 kalenderdagen.
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Als het dossier niet binnen de opgelegde termijn vervolledigd wordt zal de aanvraag geweigerd worden.

9. Beslissing

Enkel volledig, correct en tijdig ingediende/ aangevulde dossiers worden verder behandeld.

Opmerkingen
Aanvragen voor infrastructuur - en materiaalsubsidies worden in volgende volgorde behandeld :

1. aanvragen die sportfaciliteiten en aankoop van sportmateriaal betreffen die absoluut noodzakelijk zijn voor het behoorlijk en
veilig  kunnen uitoefenen van de betrokken sporttak (heraanleg en/of onderhoud sportterreinen, renovatie kleedkamers,
aankoop vaste of verplaatsbare doelen, aanschaf grasmachine, plaatsen van terreinverlichting, aankoop van doelnetten, keuring
installaties, …);

2. structureel noodzakelijke omgevingswerken ( toegangsweg, fietsenstallingen en  aansluiting nutsvoorzieningen met uitzondering
bv. van speelfaciliteiten voor kinderen);

3. verfraaiingswerken.  

Deze worden vervolgens besproken met de districtsschepen bevoegd voor sport en nadien voorgelegd aan de adviesraad sport van
Wilrijk. Deze laatste brengt advies uit over de opportuniteit en het bedrag van ondersteuning . Wanneer één van de leden van de
sportraad betrokken is bij een aanvraag wordt hij/zij ontzien van adviesrecht.

Op basis van het gemotiveerde advies door de adviesraad wordt door het districtscollege een definitieve beslissing genomen omtrent
het toekennen van de ondersteuning en het bijhorende bedrag. De sportantenne brengt tegen het einde van het kalenderjaar iedere
aanvrager op de hoogte van de toegekende ondersteuning. Deze berichtgeving volgt binnen de 5 werkdagen na de goedkeuring in
het districtscollege.

10. Termijnen voor uitbetaling

De ondersteuning zal binnen een termijn van 30 kalenderdagen na indienen en controle van de nodige stavingstukken , facturen en
betalingsbewijzen en  na controle op de toegekende projecten, worden betaald.
De effectieve uitbetaling  gebeurt overeenkomstig de reglementen betreffende de gemeentelijke comptabiliteit door overschrijving op
de post - of bankrekening van de sportvereniging.  

De toegekende ondersteuning moet binnen een termijn van maximum 24 maanden na de toekenning voor het ingediende project
benut worden, uitgezonderd bij overmacht vreemd aan de vereniging mits tijdige melding en motivatie aan het district. Wanneer een
sportclub de eerder vermelde termijn niet respecteert, zullen de op dat ogenblik nog openstaande bedragen niet meer uitgekeerd
worden.

11. Rapportage

Volgende zaken moeten worden aangeleverd:
• de financiële rapportage en verantwoording; facturen, betaalbewijzen,...

Uitsluitend facturen en betalingsbewijzen op naam van de sportclub, die op de uiterlijke indiendatum van het betrokken
ondersteuningsjaar niet ouder zijn dan 1 jaar worden aanvaard.  

• de inhoudelijke rapportage (verslag met  foto's, resultaat,...)

Deze verantwoordingsstukken moeten binnen een termijn van maximum 24 maanden na de toekenning voor het ingediende project
aangeleverd worden, uitgezonderd bij overmacht vreemd aan de vereniging mits tijdige melding en motivatie aan het district.

De ontvangen ondersteuning moet aangewend worden voor het doel waarvoor ze is toegekend. De begunstigde van
de ondersteuning moet ten allen tijde het doelmatig gebruik ervan kunnen aantonen.

Op eenvoudig verzoek van het district Wilrijk bezorgt de begunstigde bijkomende informatie. De controle kan gebeuren door al de
betrokken districtsdiensten.
Deze hebben steeds toegang tot alle informatie betreffende de ondersteuning en het recht om ter plaatse na te gaan of de
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verleende ondersteuning werd aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend.

12. Voor welke uitgaven mag de ondersteuning gebruikt worden

Persoonlijk (=persoonsgebonden) sportmateriaal zoals trainingspakken, schoeisel, kousen, broeken, truien, ...  evenals ballen (van
welke aard ook) komen niet in aanmerking voor ondersteuning.  

13. Return aan het district

Bij toekenning van een ondersteuning verbindt de vereniging er zich toe om het officiële logo van het district Wilrijk te vermelden op
alle door de vereniging gehanteerde communicatiekanalen (website, clubblad, briefwisseling,..). Het logo wordt ter beschikking
gesteld door het district Wilrijk.  
Elke club die van het district een ondersteuning ontvangt voor de aankoop van sportmaterialen en/ of de uitvoering van
infrastructuurwerken, engageert zich om minstens 1x/ jaar een tegenprestatie te leveren aan het district.
Dit kan bestaan uit:

• aanwezigheid op verenigingenmarkt,
• demo geven tijdens jaarlijkse sportlaureatenviering,
• bijdrage leveren op de animatiezones tijdens de doortocht van de marathon,
• sportinitiatie(s) geven op de Wilrijkse pleintjes,
• sportinitiatie(s) geven ism / ikv acties met Wilrijkse scholen,
• meewerken aan de Wilrijkse sportmomenten/ -dagen voor 55+ers
• aanwezig zijn op het trefmoment sport en/of trefmoment verenigingen;
•   …

14. Privacy

In het kader van de wetgeving tot bescherming van de persoonsgegevens zullen de vergaarde gegevens enkel gebruikt worden in het
kader van de toepassing van dit reglement.

15. Overgangsmaatregelen

Dit reglement treedt in werking op 01/01/2023 en eindigt op 31/12/2025.   Dit reglement vervangt het 'Reglement voor subsidie
Materiaal- en Infrastructuur sportclubs' van het district Wilrijk van 7/11/2019 met jaarnummer 94.

16. Toepasselijke bepalingen
De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen’ is van
toepassing, evenals alle andere toepasselijke wettelijke regels.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer
595).

Voor zover er in dit reglement niet van wordt afgeweken, is op het verlenen van ondersteuning volgens dit reglement de wet van 14
november 1983 betreffende “de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen”   en het “ Kaderbesluit
basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).” van
toepassing.
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