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Ondersteuningsreglement: 
basisondersteuning voor Berchemse 
sportverenigingen 

1. Definities 

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis: 

 Werkingsjaar: de periode van 1 mei tot en met 30 april. 
 Erkende Antwerpse sportvereniging: erkend zijn conform het reglement Erkenning 

Antwerpse Sportverenigingen van 14 december 2015 met jaarnummer 694. 
 Toegewezen zijn aan het district Berchem: een vereniging wordt toegewezen aan het 

district Berchem wanneer het hoogste percentage van het totaal aantal Antwerpse leden 
van de vereniging woonachtig is in het district Berchem of wanneer het grootste deel van 
de sportieve werking plaats vindt in het district Berchem. Indien geen van voorgaande 
voorwaarden uitsluitsel biedt dan zal de toewijzing gebeuren door overleg tussen de 
betrokken districten. Een vereniging kan slechts toegewezen worden aan één district. 

2. Looptijd 

Dit reglement gaat in op 20 mei 2021 en eindigt op 31 december 2025. 

3. Ondersteuningsverstrekker 

De ondersteuning wordt verstrekt door district Berchem. 

4. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning 

Om de ondersteuning aan te vragen moet de ontvanger aan de volgende voorwaarden 
voldoen:  

 Uiterlijk op 30 april van het betrokken werkingsjaar een erkende Antwerpse 
sportvereniging zijn; 

 Toegewezen zijn aan het district Berchem; 
 In het toekomstige werkingsjaar een actieve werking hebben en het hebben van een 

structureel en duurzaam aanbod voor haar leden. 
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5. Voor welke kosten mag je de ondersteuning gebruiken 

De kosten die gemaakt werden in functie van de basiswerking van de sportvereniging, zoals: 

 betalen van federatiebijdrage;  
 verzekeren van de leden; 
 inschrijvingsgeld van opleiding(en); 
 betalen van scheidsrechters; 
 huren van sportinfrastructuur; 
 … 

6. Aanvraag 

De ondersteuningsaanvraag wordt tussen 15 maart en 30 april van het werkingsjaar digitaal 
ingediend in de ‘Verenigingendatabank Antwerpen’, gekend onder de naam Fenix. De 
vereniging kan maximum één aanvraag per jaar voor een basisondersteuning indienen. 

Voor het werkingsjaar van 1 mei 2020 tot en met 30 april 2021 wordt de 
ondersteuningsaanvraag ingediend tussen 15 april en 30 mei 2021. 

De ontvangst en de volledigheid van de ondersteuningsaanvraag wordt bevestigd binnen 
een termijn van 30 kalenderdagen met een ontvangstmelding. 

Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt 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. 

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

7. Beslissing 

Het bevoegde orgaan oordeelt over het toekennen van de basisondersteuning. De beslissing 
wordt genomen na 15 juni van het lopende kalenderjaar op de eerst volgende zitting van het 
bevoegde orgaan. 

Voor het werkingsjaar van 1 mei 2020 tot en met 30 april 2021 wordt de beslissing genomen 
na 15 juli van het lopende kalenderjaar op de eerst volgende zitting van het bevoegde 
orgaan. 

8. Financiële ondersteuning 

Het bedrag van de basisondersteuning bedraagt 250,00 EUR per jaar. 
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9. Termijnen voor uitbetaling 

Na goedkeuring van de ondersteuningsaanvraag zal het bevoegde orgaan de ondersteuning 
onmiddellijk uitbetalen. 

10. Inhoudelijke en financiële rapportage 

De ontvanger moet het gebruik van de ondersteuning verantwoorden op volgende manier: 

De sportvereniging dient bij haar ondersteuningsaanvraag in de verenigingendatabank 
volgende documenten toe te voegen: 

 De meest recente ledenlijst afgeleverd door de federatie met daarop minstens de 
vermelding van naam, geboortedatum, postcode en woonplaats van de leden. 

Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in uitvoering van dit reglement. 

De inhoudelijke rapportage dekt ook de financiële verantwoording. 

11. Vervanging 

Dit ondersteuningsreglement vervangt het reglement goedgekeurd met het besluit van 22 
oktober 2019 (jaarnummer 71). 

12. 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). 


