Sport: reglement Jeugdsportkorting: tegemoetkoming
voor lidgelden jeugdsporters
Artikel 1: doelstelling
● Binnen de mogelijkheden van de in de districtsbegroting voorziene kredieten, zorgt het
district Borgerhout voor een tegemoetkoming op het lidgeld bij een sport- of
beweegaanbieder van jonge Borgerhoutse sporters (zie artikel 2).
● Kinderen en jongeren in armoede worden extra ondersteund door het district Borgerhout in
samenwerking met de stad Antwerpen. (zie artikel 3).
● De sport- en beweegaanbieders krijgen een tegemoetkoming voor hun administratieve
ondersteuning bij het indienen van aanvragen voor de tegemoetkoming op basis van het
stedelijk reglement en de tegemoetkoming op basis van dit reglement die door haar leden
worden ingediend (zie artikel 4).

Artikel 2: Tegemoetkoming voor een jeugdsporter zonder statuut verhoogde tegemoetkoming
2.1. Wie komt in aanmerking:
2.1.1. eenieder die is in ingeschreven in het bevolkingsregister van het district Borgerhout en
op het ogenblik van de inschrijving bij een sport- of beweegaanbieder maximum 18 jaar oud is
(hierna “de jeugdsporter”); en
2.1.2. geen recht heeft op het statuut verhoogde tegemoetkoming of een uitkering van het OCMW.
2.2. Wat houdt de tegemoetkoming in?
● 2.2.1. Elke Borgerhoutenaar die voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 2.1,
kan eenmaal per kalenderjaar, een tegemoetkoming van 20 euro genieten ter ondersteuning
van het lidgeld van een sport- of beweegaanbieder die voldoet aan de voorwaarden zoals
vermeld in artikel 4.
●

2.2.2. Onder lidgeld wordt het bedrag verstaan dat de jeugdsporter moet betalen om deel te
nemen aan een regelmatig terugkerend sport- of beweegaanbod. Hieronder wordt verstaan
een deelname aan een sportseizoen (zoals bijvoorbeeld het lidgeld van een sportclub).
Hieronder wordt niet verstaan een eenmalige deelname aan een sport- of beweegaanbod
(zoals bijvoorbeeld de inschrijving voor een sportkamp).

•

2.2.3. De financiële tegemoetkoming wordt berekend nadat elke aanvrager een eigen
bijdrage levert van 50 euro aan het lidgeld en de korting vanuit het ziekenfonds waarop de
aanvrager recht heeft wordt afgetrokken.

Artikel 3: Tegemoetkoming voor jeugdsporter met statuut verhoogde tegemoetkoming
3.1. wie komt in aanmerking:
3.1.1. eenieder die is in ingeschreven in het bevolkingsregister van het district Borgerhout; en
op het ogenblik van de inschrijving bij de sport- of beweegaanbieder maximum 18 jaar oud is (hierna
“de jeugdsporter”); en
3.1.2. voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikelen 2.1.1. tot en met 2.1.3 van het stedelijk
reglement ondersteuning lidgeld sport- en beweegaanbieders zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad op 26 maart 2015 (jaarnummer 135) (hierna “het stedelijk reglement”).
Kunnen geen beroep doen op de ondersteuning van dit reglement: de klant van het OCMW
Antwerpen met het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’ die wel recht heeft op de vrijetijdstoelage
van het OCMW Antwerpen en waarvan de sport- of beweegaanbieder in aanmerking komt voor het
OCMW Antwerpen.
3.2. Wat houdt de tegemoetkoming in?
● 3.2.1. Elke Borgerhoutenaar die voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 3.1,
kan eenmaal per kalenderjaar, bovenop de financiële tegemoetkoming waarop hij recht
heeft op basis van het stedelijk reglement, een tegemoetkoming vanuit het district van 50
euro genieten ter ondersteuning van het lidgeld van een sport- en beweegaanbieder die
voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 4.
●

3.2.2. Onder lidgeld wordt het bedrag verstaan dat de jeugdsporter moet betalen om deel te
nemen aan een regelmatig terugkerend sport- of beweegaanbod bij een sport- of
beweegaanbieder. Hieronder wordt verstaan een deelname aan een sportseizoen (zoals
bijvoorbeeld het lidgeld van een sportclub). Hieronder wordt niet verstaan een eenmalige
deelname aan een sport- of beweegaanbod (zoals bijvoorbeeld de inschrijving voor een
sportkamp).

Artikel 4: Tegemoetkoming voor de administratieve ondersteuning geboden door de sport- of
beweegaanbieder
4.1. Wie komt in aanmerking:
- De sport- of beweegaanbieder die de administratieve afhandeling verzorgt van de aanvragen
voor de tegemoetkoming op basis van het stedelijk reglement en de tegemoetkoming op
basis van dit reglement door haar leden worden ingediend; en
- Voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 4 van het stedelijk reglement
4.3. Wat houdt de tegemoetkoming in?
● de sport- of beweegaanbieder krijgt eenmaal per kalenderjaar een tegemoetkoming van 50
euro voor de administratieve afhandeling van de aanvragen voor de tegemoetkoming op
basis van het stedelijk reglement en de tegemoetkoming op basis van dit reglement die door
haar leden worden ingediend.

Artikel 5: hoe een geldige aanvraag indienen?
5.1. Aanvraag voor een tegemoetkoming voor een jeugdsporter zonder statuut verhoogde
tegemoetkoming.
• 5.1.1. de jeugdsporter dient zijn aanvraag in via de sport- of beweegaanbieder, zoals
gedefinieerd in artikel 4.1., die als tussenpersoon fungeert.
• 5.1.2. de sport- of beweegaanbieder dient de aanvragen voor een tegemoetkoming voor een
jeugdsporter zonder statuut verhoogde tegemoetkoming in via de sportdatabank (Fenix):
https://sport.csjdatabank.be/.
● 5.1.3. de door de jeugdsporters individueel in te vullen aanvraagformulieren worden als
bijlage toegevoegd;
● 5.1.4. voor de aanvragen voor tegemoetkomingen voor een jeugdsporter zonder statuut
verhoogde tegemoetkoming zijn er twee afsluitmomenten: 1 maart en 1 november.
5.2. Aanvraag voor een tegemoetkoming voor een jeugdsporter met statuut verhoogde
tegemoetkoming
• 5.2.1. De aanvragen voor een tegemoetkoming voor een jeugdsporter met statuut
verhoogde tegemoetkoming worden door de jeugdsporter bezorgd aan het district
Borgerhout, Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout;
5.3. Automatische aanvraag voor een tegemoetkoming voor de administratieve ondersteuning
geboden door de sport- of beweegaanbieder.
De tegemoetkoming voor de administratieve ondersteuning geboden door de sport- of
beweegaanbieder dient niet aangevraagd te worden door de sport-of beweegaanbieder.
Deze tegemoetkoming wordt automatisch toegekend op het moment dat de sport-of
beweegaanbieder de aanvraagformulieren zoals bepaald in artikel 5.1. indient.
Artikel 6 : behandeling van de aanvragen
6.1. De aanvragen voor de tegemoetkomingen worden voorgelegd aan het districtscollege dat
gemotiveerd beslist over de toelage op basis van het reglement en beschikbare budget.
6.2. De tegemoetkomingen voor een jeugdsporter zonder statuut verhoogde tegemoetkoming
worden uitbetaald aan de sport- of beweegaanbieder. Dit gebeurt vóór 31 mei voor de
aanvraagronde van 1 maart en vóór 31 december voor de aanvraagronde van 1 november. De sportof beweegaanbieder verrekent deze tegemoetkoming met de aanvrager.
6.3. De aanvragen voor een tegemoetkoming voor een jeugdsporter met statuut verhoogde
tegemoetkoming worden, na goedkeuring door het districtscollege, door het district bezorgd aan
vzw Antwerpen Sportstad voor onmiddellijke verwerking en uitbetaling.

Artikel 7: algemeen
●

7.1. De wet betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen
(14/11/1983) alsook het stedelijk reglement op de toelagen (18/12/2006, jaarnummer 2730)
zijn van toepassing.
● 7.2. Binnen de voorwaarden van dit reglement komen zowel feitelijke verenigingen als vzw’s
in aanmerking voor een toelage boven 1250 euro.
● 7.3. Afgevaardigden van de stad of het district hebben steeds toegang tot alle informatie
over de toelagen en het recht om ter plaatse na te gaan of de verleende toelage werd
aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend. Zij kunnen alle bewijsstukken
opvragen die nodig zijn om de juistheid van de verstrekte gegevens na te gaan.
● 7.4. Op eenvoudig verzoek van het district bezorgt de aanvrager bijkomende informatie aan
het district.
● 7.5. Controles kunnen uitgevoerd worden door afgevaardigden van het district of door hen
aangestelden.
● 7.6.. Het districtscollege kan de toelage geheel of gedeeltelijk inhouden of terugvorderen
indien:
a. de toelage niet (geheel of gedeeltelijk) aangewend werd voor het doel waarvoor zij is
toegekend of niet strookt met de aangeleverde informatie in het subsidiedossier
b. de gevraagde verantwoordingsstukken niet, niet tijdig of niet correct voorgelegd werden
c. geen controle werd toegelaten of de controle werd bemoeilijkt
d. een andere voorwaarde van dit reglement niet werd nageleefd.
● 7.7.. Ieder die een toelage van het district 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:
a. weigeren of terugvorderen van de toelage
b. éénzijdig beëindigen van de samenwerking
c. verhuurverbod in alle stedelijke centra
d. weigering logistieke ondersteuning
● 7.8. De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar
aanleiding van de opgelegde sancties.
● 7.9. Het districtscollege beslist over alle niet in het reglement voorziene gevallen en regelt
alle betwistingen omtrent de subsidiëring.

