Ondersteuningsreglement: Investeringssubsidies voor sportverenigingen
1. Definities
Voor de toepassing van dit reglement verstaan we onder:
Hernieuwbare energiesystemen
Dit zijn systemen die gebruik maken van natuurlijke en onuitputtelijke energiebronnen (wind,
zon, water (getijden en golven) en aardwarmte).
Investeringen i.f.v. een rookvrije sportomgeving
Investeringen die roken op het hele terrein ontmoedigen of beperken.
Investeringen ter stimulans van duurzame mobiliteit
Investeringen die actieve verplaatsingen voor voetgangers en fietsers aanmoedigen of die
autogebruik ontmoedigen of beperken.

2. Ondersteuningsverstrekker
De ondersteuning wordt verleend door stad Antwerpen.

3. Ingangsdatum
Dit reglement gaat in op 1 februari 2021.

4. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning
Om de ondersteuning aan te vragen moet de ontvanger aan de volgende cumulatieve
voorwaarden voldoen:







op uiterlijk 1 juli van het jaar van aanvraag (jaar x) een erkende Antwerpse sportclub
zijn conform het reglement erkenning Antwerpse sportverenigingen;
een actieve werking hebben aangeboden in het desbetreffende subsidiejaar (dat
loopt van 1 mei (jaar x-1) tot 30 april (jaar x), en een actieve werking aanbieden in
het toekomstige werkingsjaar. Onder actieve werking wordt minstens een
tweewekelijks sportaanbod gedurende minstens 30 weken per jaar verstaan;
een vzw-statuut bezitten op uiterlijk 1 juli van het jaar van aanvraag (jaar x);
aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie;
minstens over 50 leden beschikken op de ledenlijst afgeleverd door de federatie. Een
sportvereniging die hoofdzakelijk werkt met personen met een handicap of beperking
moet over minstens 25 leden beschikken op de ledenlijst afgeleverd door de
federatie.

5. Wat komt in aanmerking voor de ondersteuning
De Stad Antwerpen geeft investeringssubsidies aan sportverenigingen voor:




duurzame investeringen ten behoeve van het onderhoud, de aankoop, oprichting of
verbouwing van duurzame sport gerelateerde infrastructuur of met betrekking tot de
installatie van hernieuwbare energiesystemen;
de aankoop en het onderhoud van duurzaam sport gerelateerd materiaal.

De investeringen moeten steeds ten goede komen van de algemene werking van de
vereniging en moeten beschikbaar zijn voor alle leden van de vereniging.
De investeringssubsidie m.b.t. sport gerelateerde infrastructuur wordt opgesplitst in twee
types:
1. Type 1: aanvraag bestaat uit één of meerdere projecten en de totale investering van
de projecten is maximaal 20.000 euro.
2. Type 2: aanvraag bestaat uit één project waarbij de investering van het project groter
is dan 20.000 euro.

6. Voorwaarden voor de ondersteuning
Om de ondersteuning te krijgen moet aan deze voorwaarden worden voldaan:
De aanvraag m.b.t. sport gerelateerd materiaal dient betrekking te hebben op de aankoop of
het onderhoud van materiaal:



na 1 mei van het jaar voorafgaand aan de aanvraag (jaar x-1); of
voor 31 juli van het jaar volgend op het jaar van de aanvraag (jaar x+1).

De aanvraag m.b.t. sport gerelateerde infrastructuur dient betrekking te hebben op
infrastructuurwerken die:



zijn uitgevoerd na 1 mei van het jaar voorafgaand aan de aanvraag (jaar x-1); of
zullen afgewerkt zijn uiterlijk op 31 december van het tweede kalenderjaar na de
toekenning van de infrastructuursubsidie (jaar x+2).

Werken met betrekking tot hernieuwbare energiesystemen moeten uitgevoerd worden door
een erkend installateur.

7. Aanvraag
De ondersteuningsaanvraag moet worden ingediend uiterlijk op 30 april.
De aanvraag wordt ingediend via Stad Antwerpen en moet voorzien worden van de nodige
bijlagen.

Per aanvraag kan zowel voor sport gerelateerd materiaal als voor sport gerelateerde
infrastructuur een subsidie gevraagd worden.
Er kan slechts één aanvraag per vereniging per kalenderjaar worden ingediend.
Bij elke aanvraag dient de ledenlijst afgeleverd door de sportfederatie met per lid de
vermelding van naam, geboortedatum, woonplaats en aansluitingsnummer bij de federatie
toegevoegd te worden.
Elk project van de aanvraag dient volgende bijlage te bevatten: een motiveringsnota waarbij
de betrokken projecten omschreven worden en de reden wordt opgenomen waarom de
sportclub ze wenst uit te voeren.
Aanvraag investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerd materiaal
Per aanvraag kan voor meerdere projecten een subsidie gevraagd worden.
Elk project van de aanvraag dient volgende bijlagen te bevatten:


gedetailleerde prijsofferte of factuur.

Aanvraag investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerde infrastructuur
Per aanvraag kan zowel voor type 1 als voor type 2 een subsidie gevraagd worden.
Elk project van de aanvraag dient volgende bijlagen te bevatten:









plan of plattegrond huidige en toekomstige situatie van de betrokken locatie;
gedetailleerde prijsofferte of factuur;
indien de aanvraag gaat over de installatie van hernieuwbare energiesystemen:
certificaat van bekwaamheid van de installateur;
BTW-plicht;
bewijs van bouwrecht: schriftelijke toestemming van de eigenaar (enkel aan te
leveren indien de aanvrager niet zelf de eigenaar is);
indien de infrastructuur waarvoor de aanvraag wordt ingediend in concessie gegeven
is aan de sportvereniging: schriftelijke toestemming van de concessiehouder;
indien de infrastructuur waarvoor de aanvraag wordt ingediend gehuurd wordt door
de sportvereniging: huurcontract;
voor aanvragen van type 2 dient bijkomend volgende informatie gegeven worden:
o plan van uitvoering (partners, fases, timing,…) van het project;
o meerwaarde van het project voor de doelstellingen van de stad Antwerpen;
o financiële haalbaarheid van het project (begroting).

Ontbrekende documenten
Indien bij de aanvraag bepaalde bijlagen ontbreken, krijgt de sportvereniging uiterlijk op 15
juni een bericht met de vermelding welke documenten ontbreken. Deze mededeling

betekent geenszins een eventuele goedkeuring van het dossier, maar wordt louter
informatief als een extra service naar de sportverenigingen toe medegedeeld.
De sportvereniging heeft 14 kalenderdagen de tijd om eventuele ontbrekende documenten
aan te leveren. Deze dienen op net dezelfde wijze bezorgd te worden zoals beschreven in
dit artikel.
Bij het ontbreken van de noodzakelijke bijlage(n) zal de sportvereniging geen aanspraak
kunnen maken op een subsidie onder dit reglement.

8. Beoordeling van de aanvraag
Elke beslissing die betrekking heeft op het toekennen van investeringssubsidies voor
sportverenigingen wordt genomen door bevoegde orgaan.
Het bevoegde orgaan kan steeds gemotiveerd beslissen om investeringssubsidies niet toe
te kennen op basis van billijkheids- of opportuniteitsredenen.
Zodra het bevoegde orgaan een beslissing neemt wordt de sportvereniging hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

9. Maximum bedrag voor de ondersteuning
Een sportvereniging kan binnen de investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerd materiaal:




maximaal 70% van het goedgekeurde bedrag per goedgekeurd project; én
maximaal 10.000 euro per goedgekeurde aanvraag; én
maximaal 50.000 euro verspreid over vijf aaneensluitende jaren toegekend krijgen.

Een sportvereniging kan binnen de investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerde
infrastructuur:



maximum 70% van het goedgekeurde bedrag per goedgekeurd project toegekend
krijgen; én
maximaal 200.000 euro verspreid over vijf aaneensluitende jaren toegekend krijgen.

Indien een sportvereniging zowel investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerd
sportmateriaal als m.b.t. sport gerelateerd infrastructuur aanvraagt, kan de toekenning
tezamen maximaal 200.000 euro verspreid over vijf aaneensluitende jaren bedragen.
Uitzonderingsmaatregel bij fusie:
Bij een fusie van twee of meerdere sportverenigingen kan, in het kalenderjaar volgend op
het jaar dat de fusie plaats vond, de maximaal toe te kennen investeringssubsidie éénmaal
verhoogd worden naar 400.000 euro per vijf aaneensluitende jaren. Deze vijfjarige periode
wordt berekend als de vier voorbije jaren en het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend.

De reeds toegekende investeringssubsidies van de vier voorafgaande jaren van de
oorspronkelijke verenigingen gezamenlijk wordt in aanmerking genomen voor de bepaling
van het maximale toe te kennen bedrag voor het lopende jaar.
Het tweede kalenderjaar volgend op het jaar dat de fusie plaatsvond vervalt de
uitzonderingsmaatregel voor de sportvereniging. De gefuseerde sportvereniging wordt, voor
de toepassing van dit reglement, als een nieuwe sportvereniging beschouwd die nog geen
aanvragen onder dit reglement of het reglement materiaalsubsidies heeft ingediend.

10. Berekeningswijze van de ondersteuning
De ondersteuning wordt vastgesteld op basis van de volgende berekening en moet op basis
van deze verdeling worden gebruikt:
Toekenning m.b.t. sport gerelateerd materiaal
Indien het aantal goedgekeurde aanvragen het beschikbare budget overschrijden wordt dit
krediet procentueel herverdeeld over alle goedgekeurde aankopen tot uitputting van het
beschikbaar budget.
De berekening van de investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerd materiaal voor de
verschillende goedgekeurde aanvragen gebeurt dan aan de hand van de volgende
coëfficiënt:
Coëfficiënt materiaal = ‘beschikbaar budget investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerd
materiaal’ gedeeld door ‘totaal goedgekeurde aanvragen’.
Toekenning investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerde infrastructuur
De aanvragen type 1 worden onderverdeeld volgens volgende prioriteiten:
PRIORITEIT 1:

PRIORITEIT 2:

PRIORITEIT 3:

PRIORITEIT 4:





















Kleedkamers/sanitair - (jaarlijks) onderhoud
Sportterreinen - (jaarlijks) onderhoud
Veiligheid – aanpassing
Veiligheid – keuring
Investeringen i.f.v. een rookvrije sportomgeving
Investeringen ter stimulans van duurzame mobiliteit
Dakwerken (alles-onder-één-dak)
Kleedkamers/sanitair - renovatie/verbouwing
Sportterreinen – verbetering
Installatie hernieuwbare energiesystemen
Cafetaria - (jaarlijks) onderhoud
Cafetaria - renovatie/verbouwing
Materiaalberging - (jaarlijks) onderhoud
Materiaalberging - renovatie/verbouwing
Dakwerken afzonderlijke cafetaria en/of materiaalberging
Aankoop infrastructuur
Cafetaria - nieuwbouw of uitbreiding bestaand
Kleedkamers/sanitair - nieuwbouw of uitbreiding bestaand
Materiaalberging - nieuwbouw of uitbreiding bestaand




Neutrale publieke zones
Sportterreinen - aanleg nieuw (of uitbreiding bestaand)

De toekenning van de investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerde infrastructuur type 1
gebeurt aan de hand van een coëfficiënt die als volgt wordt bepaald:
Indien het aantal goedgekeurde projecten in prioriteit 1 het beschikbare budget
overschrijden wordt dit krediet procentueel herverdeeld over alle goedgekeurde projecten in
prioriteit 1 tot uitputting van het beschikbaar budget.
Coëfficiënt prioriteit 1 = ‘beschikbaar budget investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerde
infrastructuur type 1’ gedeeld door ‘totaal goedgekeurde projecten prioriteit 1’.
Indien door het aantal goedgekeurde projecten in prioriteit 1 het beschikbare budget niet
volledig uitgeput is, zal het resterende bedrag aangewend worden voor de goedgekeurde
projecten van prioriteit 2. Indien het aantal goedgekeurde projecten in prioriteit 2 het
beschikbare budget overschrijden wordt dit budget procentueel herverdeeld over alle
goedgekeurde projecten in prioriteit 2 tot uitputting van het beschikbaar budget.
Coëfficiënt prioriteit 2 = ‘beschikbaar budget investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerde
infrastructuur type 1’ verminderd met ‘totaal goedgekeurde projecten prioriteit 1’ gedeeld
door ‘totaal goedgekeurde projecten prioriteit 2’.
Indien door het aantal goedgekeurde projecten in prioriteit 2 het beschikbare budget niet
volledig uitgeput is, zal het resterende bedrag aangewend worden voor de goedgekeurde
projecten van prioriteit 3. Indien het aantal goedgekeurde projecten in prioriteit 3 het
beschikbare budget overschrijden wordt dit budget procentueel herverdeeld over alle
goedgekeurde projecten tot uitputting van het beschikbaar budget.
Coëfficiënt prioriteit 3 = ’beschikbaar budget investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerde
infrastructuur type 1’ verminderd met ‘totaal goedgekeurde projecten prioriteit 1 en 2’
gedeeld door ‘totaal goedgekeurde projecten prioriteit 3’.
Indien door het aantal goedgekeurde projecten in prioriteit 3 het beschikbare budget niet
volledig uitgeput is, zal het resterende bedrag aangewend worden voor de goedgekeurde
projecten van prioriteit 4. Indien het aantal goedgekeurde projecten in prioriteit 4 het
beschikbare budget overschrijden wordt dit budget procentueel herverdeeld over alle
goedgekeurde projecten tot uitputting van het beschikbaar budget.
Coëfficiënt prioriteit 4 = ’beschikbaar budget investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerde
infrastructuur type 1’ verminderd met ‘totaal goedgekeurde projecten prioriteit 1, 2 en 3’
gedeeld door ‘totaal goedgekeurde projecten prioriteit 4’.

11. Uitbetaling van de ondersteuning
Wanneer een sportvereniging onderstaande termijnen niet respecteert zal de subsidie niet
worden uitbetaald.
Enkel facturen die op naam van de sportvereniging staan worden aanvaard.

De totaal bedragen vermeld op de aangeleverde facturen worden steeds getoetst aan de
coëfficiënt zoals bepaald in artikel 9 en aan het maximum toe te kennen percentage van
70% zoals bepaald in artikel 8. Wanneer blijkt dat het oorspronkelijk toegekende subsidie
meer bedraagt dan 70% van het definitieve factuurbedrag, wordt de aan de sportvereniging
uit te betalen subsidie alsnog gelimiteerd tot maximum de toegekende coëfficiënt met
maximum 70% van het definitieve factuurbedrag.
Uitbetaling van de investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerd materiaal
Uiterlijk op 31 juli van het kalenderjaar volgend op het jaar van toekenning:



moet het project waarvoor de subsidies zijn toegekend uitgevoerd zijn; én
moeten de betrokken facturen in het bezit van de stad zijn.

Uitbetaling investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerde infrastructuur
Uiterlijk op 31 december van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar van de
toekenning:




moeten de projecten waarvoor de subsidies zijn toegekend uitgevoerd zijn; én
moeten de betrokken facturen in het bezit van de stad zijn; én
moeten indien van toepassing de nodige vergunningen aangeleverd zijn.

12. Gebruik stad Antwerpen
De sportvereniging bevestigt door indiening en ondertekening van een subsidieaanvraag dat
de stad Antwerpen jaarlijks vijf dagen kosteloos gebruik mag maken van de betrokken
infrastructuur, wanneer de betrokken subsidie werd toegekend op basis van onderhavig
reglement en wanneer het bedrag van de nominatieve toekenning gelijk of hoger is dan
25.000 euro. Een dergelijk kosteloos gebruik gebeurt enkel mits voorafgaand overleg en met
in acht name van de agenda en competitie van de sportvereniging.

13. Verkoop gesubsidieerd materiaal of infrastructuur.
Sportverenigingen verbinden zich er toe om het gesubsidieerde materiaal, vanaf de formele
toekenning door het bevoegde orgaan, gedurende de eerste volgende vijf jaar niet te
verkopen of vervreemden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stad.
Sportverenigingen verbinden zich er toe om de gesubsidieerde infrastructuur, vanaf de
formele toekenning door het bevoegde orgaan, gedurende de eerste volgende tien jaar niet
te verkopen of vervreemden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stad..

14. Vervanging
Dit ondersteuningsreglement vervangt het reglement goedgekeurd met het besluit van
2018_GR_00274.

15. Toepasselijke bepalingen
Voor zover er in dit reglement niet van wordt afgeweken zijn de wet betreffende de controle
op de toekenningen en de aanwending van sommige toelagen van 14 november 1983 en
het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) van toepassing.

16. Overgangsmaatregelen
Dit reglement is van toepassing op aanvragen ingediend na 1 februari 2021.

