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Reglement corona-steunfonds sport  

1. Doelstellingen 

De Stad Antwerpen wil erkende Antwerpse sportverenigingen die door de impact van de covid-19-
pandemie extra ondersteuning nodig hebben éénmalig ondersteunen om volgende doelstellingen te 
bereiken: 

1. Burgers die tijdens de coronamaatregelen sport ontdekt hebben of tijdens die periode meer 
zijn gaan sporten, een duurzaam sportaanbod via de clubwerking aan te bieden (werving en 
activering van leden) 

2. Sportparticipatie van moeilijk bereikbare doelgroepen, kwetsbare doelgroepen en G-sporters 
te bestendigen of te verhogen.  

3. De financiële gezondheid en de toekomstige werking van de verenigingen veilig te stellen 
door een financiële bijdrage te voorzien voor : 

o extra kosten of naar aanleiding van de maatregelen met betrekking tot de covid-19-

pandemie ; 
o gederfde inkomsten omwille van de opgelegde maatregelen met betrekking tot de 

covid-19-pandemie. 

 

2. Wie kan aanvragen 

Het reglement geeft de mogelijkheid aan alle erkende Antwerpse sportverenigingen om een toelage 
aan te vragen.  

Elke erkende Antwerpse sportvereniging kan maar één aanvraag indienen 

 

 

3. Toelage 
 

De toelage bedraagt minimum 1.000,00€ maximaal 50.000,00€. 

De toelage kan enkel worden toegekend en uitbetaald onder de voorwaarde dat het bedrag voor 
de toelage wordt opgenomen in de jaarlijkse kredieten van de aanpassing van het meerjarenplan 

De toelage is niet cumuleerbaar met: 

 toelagen van derden voor dezelfde bewezen uitgaven; 

 toelagen van de toelageverstrekker voor dezelfde bewezen uitgaven. 

Het totaal van de gekregen toelagen van de toelageverstrekker en derden mag de totaliteit van 
de gemaakte kosten en de gederfde inkomsten niet overschrijden. 
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4. Aanvraag 

De aanvraag voor de toelage moet worden ingediend ten laatste op 1 oktober 2020. De aanvraag 
wordt digitaal ingediend. Aanvraagformulieren zijn terug te vinden op de website van de 
toelageverstrekker. 

In de aanvraag moeten minstens de volgende gegevens en/of documenten worden opgenomen: 

 een gedetailleerd overzicht van de gemaakte kosten en de gederfde inkomsten 

 

 een duidelijke omschrijving van het doel waarvoor de toelage zal worden aangewend; 

 de activiteiten die zullen uitgevoerd worden om de doelen opgenomen in artikel 1. Punten 1 
en 2  te bereiken; 

 andere aangevraagde toelagen voor hetzelfde doel; 

 de gewenste toelage; 

 het bankrekeningnummer van de aanvrager. 

 

5. Digitale communicatie en ontvangstmelding 
 

5.1 Bevestiging 

Digitaal ingediende aanvragen ontvangen een automatische, digitale bevestiging van ontvangst. 
Deze betekent alleen dat de aanvraag goed werd ontvangen, zonder de volledigheid van het dossier 
al te controleren. 

5.2 Ontvangst 

De ontvangst en de volledigheid van de toelageaanvraag wordt bevestigd binnen een termijn van 14 
kalenderdagen met een ontvangstmelding. 

Wanneer de toelageaanvraag onvolledig is, wordt er digitaal aan de aanvrager meegedeeld dat de 
aanvraag onvolledig is en dat de nodige aanvullende informatie digitaal moet worden overgemaakt 
binnen een termijn van 14 kalenderdagen. 

 

6. Beslissing 

Het bevoegde orgaan neemt een beslissing over de vastlegging en de hoogte van de toelage uiterlijk 
31 december 2020.  

Elke aanvrager wordt digitaal ingelicht over de beslissing. 

De beslissing wordt genomen op basis van volgende criteria: 

 Kwaliteit van de acties in functie van doelstellingen 1 en 2 in art 1: 
o Het aanbod en/of acties voor de werving en/of activering van leden; 
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o De acties voor het bereiken van moeilijk bereikbare doelgroepen, van kwetsbare 
doelgroepen en van G-sporters in de sportclub; 

o Plan van aanpak; 
o Begroting. 

 Kwaliteit en betrouwbaarheid van de aangeleverde financiële informatie in functie van 
doelstelling 3 in art 1: 

o Relevante en bewezen gemaakte kosten; 
o De aangetoonde gederfde inkomsten. 

 

7. Gebruik 

De ontvangen toelage moet aangewend worden voor het doel waarvoor ze is toegekend en dit moet 
altijd kunnen aangetoond worden. 

De aanvrager die een toelage ontvangt, heeft uiterlijk tot 31 december 2021 de tijd om de toelage 
te gebruiken. 

 

8. Verantwoording, evaluatie en controle 

Ten laatste op 31 januari 2022 moeten volgende verantwoordingsstukken ter beschikking zijn: 

 Financiële verantwoordingsstukken; 

 Een activiteitenverslag dat toelaat de inhoud en het bereik van de activiteiten na te 
gaan; 

 Een volledig en schematisch overzicht van de inkomsten en de uitgaven van de 
activiteiten. 

Op eenvoudig verzoek van de toelageverstrekker bezorgt de begunstigde bijkomende informatie. 
Controles kunnen uitgevoerd worden door afgevaardigden of aangestelden van de 
toelageverstrekker. 

 

9. Uitbetaling 

De toegekende toelage zal binnen een termijn van 30 kalenderdagen na goedkeuring door het 
bevoegde orgaan worden uitbetaald.  

Een toelage zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwisten vervallen 
schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen. 

 

10. Sancties 

In de volgende gevallen kan de toelageverstrekker beslissen om de reeds betaalde toelage geheel of 
gedeeltelijk terug te vorderen of de toegekende toelage geheel of gedeeltelijk niet uit te betalen: 
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 indien de gehele toelage of een deel van de toelage niet gebruikt wordt voor het doel 
waarvoor ze is toegekend en/of waarvan het gebruik niet verantwoord wordt; 

 als de gevraagde verantwoordingsstukken niet, niet tijdig, of niet volledig worden ingediend; 

 indien één of meerdere voorwaarden van dit reglement niet worden nageleefd; 

 als de begunstigde zich verzet tegen een controle ter plaatse of deze bemoeilijkt; 

 in geval van fraude of valse verklaringen. In dit laatste geval kan de toelageverstrekker 
bijkomend beslissen om voor een periode van 1 jaar en in toepassing van dit reglement geen 
toelagen meer toe te staan. 

 

11. Communicatie 

Bij elke actie die betoelaagd wordt onder dit reglement dient het logo van Sporting A telkens vermeld 
te worden. Het logo van Sporting A zal ter beschikking gesteld worden. 

 

12. Verzekeringen 

De toelageverstrekker kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of 
goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van activiteiten met betrekking tot de 
aanwending van de toelage. De begunstigde moet voor de uitvoering van de betoelaagde activiteit 
een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten. 

Indien de begunstigde werkt met eigen personeel en/of vrijwilligers, sluit hij op eigen kosten een 
verzekering af (verzekering arbeidsongevallen en/of verzekering lichamelijke ongevallen). 

 

13.  Fundamentele vrijheden 

Ieder die een toelage van de stad ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt van 
stedelijke infrastructuur, 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. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de wetten van het 
Belgische volk en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden. 

De toelage of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt 
steeds tot sancties zoals: 

 weigeren of terugvorderen van de toelage; 

 éénzijdig beëindigen van de samenwerking; 

 verhuurverbod in alle stedelijke centra; 

 weigering logistieke ondersteuning. 

De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar aanleiding van 
de opgelegde sancties. 
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14. Regelgeving 

Op het verlenen van toelagen volgens dit reglement is de wet van 14 november 1983 houdende 
controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen van toepassing en het 
algemeen reglement op de toelagen goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2006. 

 

15. Inwerkingtreding en duur 

Het onderhavige reglement, dat “corona-steunfonds Sport” wordt genoemd, treedt in werking op 29 
juni 2020 en eindigt op 1 maart 2022. 


