
Reglement: Reglement voor ondersteuning
evenementen sportclubs

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

• 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.

• Sportevenement: Sportactiviteit die wordt ingericht op het grondgebied van het district Wilrijk. Mogelijke afwijkingen (mits
grondige argumentatie) kunnen besproken worden en ter advies worden voorgelegd aan de adviesraad Sport van Wilrijk. Ze
moet toegankelijk zijn voor het publiek.

• Werkingsjaar:  De aanvragen hebben betrekking op het lopende ondersteuningsjaar. Dit is het kalenderjaar waarin de
ondersteuning wordt aangevraagd.

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 organisatie van 
sportevenementen die toegankelijk zijn voor het publiek.

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 in het lopende werkingsjaar.

7. Wat ondersteunen we

Sportactiviteit die wordt ingericht op het grondgebied van het district Wilrijk. Mogelijke afwijkingen (mits grondige argumentatie)
kunnen besproken worden en ter advies worden voorgelegd aan de adviesraad Sport van Wilrijk. Ze moet toegankelijk zijn voor het
publiek.

• wordt ingericht op het grondgebied van het district Wilrijk. Mogelijke afwijkingen (mits grondige argumentatie) kunnen besproken
worden en ter advies worden voorgelegd aan de adviesraad Sport van Wilrijk.

• Ze moet toegankelijk zijn voor het publiek.
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Bij de beoordeling van de aanvragen wordt rekening gehouden met het inspelen op één of meer van de volgende thema’s en/of
kenmerken van het evenement:

• Diversiteit. Er worden aantoonbare inspanningen geleverd om andere gemeenschappen, culturen of doelgroepen actief bij het
evenement te betrekken;

• Toegankelijkheid  voor andersvaliden en g-sporters;
• Duurzaamheid en ecologie;
• Samenwerking met andere verenigingen, initiatieven en individuen.

8. Aanvraag
De ondersteuningsaanvraag moet worden ingediend ten laatste 8 weken voor de prestatie, de actie of het project.

Om in aanmerking te komen voor een ondersteuning moet de sportvereniging ten laatste 8 weken voor de aanvang van het
sportevenement, haar aanvraag digitaal indienen via de sportdatabank. De organiserende sportclub van een sportevenement kan
slechts één keer per ondersteuningsjaar een aanvraag indienen en een  ondersteuning ontvangen. Dit geldt ook voor organisatoren
die samen een sportevenement inrichten.
In de aanvraag moeten minstens de volgende gegevens en/of documenten worden meegedeeld:

• Een omschrijving van het evenement;
• een communicatieplan (op welke manier wordt er promo gevoerd?);
• een begroting met raming van alle inkomsten en uitgaven;
• motivatienota + de gewenste ondersteuning;
• andere aangevraagde ondersteuning voor dit evenement.

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 5 kalenderdagen.

Als het dossier niet binnen de opgelegde termijn vervolledigd wordt zal de aanvraag geweigerd worden.

9. Beslissing

Het bevoegd orgaan dat de ondersteuning beheert beslist over de ondersteuningsaanvraag binnen een termijn van 30 kalenderdagen
na de datum vermeld op de ontvangstmelding.
Indien gerechtvaardigd mag de termijn één maal voor maximaal dezelfde duur worden verlengd door de bevoegde budgethouder. De
verlenging en de duur ervan worden met redenen omkleed en worden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn ter kennis
van de aanvrager gebracht. Vervolgens worden deze beslissingen ter kennisgeving voorgelegd aan het districtscollege van Wilrijk. De
sportantenne brengt vervolgens de aanvrager op de hoogte van de toegekende ondersteuning.

10. Financiële ondersteuning
Het bedrag van de ondersteuning bedraagt maximum 500,00 EUR.

Het exacte bedrag wordt bepaald op basis van de opgegeven begroting.

De toegekende ondersteuning mag op geen enkele wijze overlappen met eender welke andere toegekende ondersteuning, ongeacht
door welk orgaan of overheid deze ondersteuning 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.

11. Termijnen voor uitbetaling
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De ondersteuning zal binnen een termijn van 30 kalenderdagen na het indienen, controle en goedkeuring van de verantwoordings- en
stavingsstukken worden betaald. De effectieve uitbetaling  gebeurt overeenkomstig de reglementen betreffende de gemeentelijke
comptabiliteit door overschrijving op de post - of bankrekening van de sportvereniging.  

12. Rapportage

Binnen 60 kalenderdagen na afloop van de activiteit moeten volgende verantwoordingsstukken worden ingediend:
1. Een activiteitenverslag dat toelaat de inhoud en het bereik van de activiteit na te gaan ;
2. Een financieel verslag; dit bevat een volledig en schematisch overzicht van de inkomsten en de uitgaven van de activiteit ;
3. Financiële verantwoordingsstukken (facturen, bonnetjes, ...);

Beide verslagen moeten ondertekend zijn door de voorzitter en de secretaris van de inrichtende sportvereniging(en). Zonder deze
verslagen en betaalbewijzen of bij laattijdig indienen ervan kan er geen ondersteuning uitbetaald worden. Op eenvoudig verzoek van
de het district bezorgt de begunstigde bijkomende informatie. Controles kunnen gebeuren door alle afgevaardigden of aangestelden
van het district. Deze hebben steeds toegang tot alle informatie betreffende de ondersteuning en het recht om ter plaatse na te gaan
of de verleende ondersteuning werd aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend

13. Voor welke uitgaven mag de ondersteuning gebruikt worden

Kosten rechtstreeks verbonden aan het sportevenement . Dit omvat organisatorische kosten zoals de huur van sportmateriaal,
technisch materiaal (tijdsregistratie, klok, geluidsinstallatie, een podium, een wc-wagen,..), uitbetalen van scheidsrechters en officials,
programmatiekosten, huurkost locatie, verplaatsingsonkosten, communicatiekosten (drukwerk, ontwerp promotiemateriaal, enz),
trofeeën en medailles.

Volgende activiteiten of kosten van het evenement komen NIET in aanmerking voor ondersteuning:
• Competitiewedstrijden, stages, vormingsactiviteiten, oefenwedstrijden, trainingen, symposia, en dergelijke meer;
• Sportevenementen met een politieke, religieuze of discriminerende insteek;
• Loonkosten, kosten voor aankoop van voedsel en dranken, cateringmaterialen, geschenken en prijzengelden komen niet in

aanmerking.

14. 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.  
Op alle drukwerk, briefwisseling en alle vormen van publiciteit voor een door het district Wilrijk ondersteund sportevenement wordt de
formule ‘In samenwerking met het districtsbestuur Wilrijk’ vermeld. De organisator dient ook op het evenement enkele banners en / of
beachvlaggen van het district op een goed zichtbare plaats te voorzien.  Banners en beachvlaggen zijn steeds ter beschikking na
afspraak met de sportantenne. De districtsraad Wilrijk en de Adviesraad voor Sport van Wilrijk ontvangen een uitnodiging voor de
sportevenementen waarvoor ondersteuning is toegezegd.

15. Overgangsmaatregelen

Dit reglement treedt in werking op 01/01/2023 en eindigt op 31/12/2025.   Dit reglement vervangt het 'Reglement voor subsidies
evenementen 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
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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.

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.
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