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Ondersteuningsreglement: 

Dorpsmakers – Petanquetoernooi  

1. Definities 

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

 Petanquetoernooi: een reeks petanquewedstrijden met als afsluiter één finalespel, 

jaarlijks georganiseerd in Ekeren en in samenwerking en samenspraak met het district 

Ekeren (Senioren). 

2. Doel ondersteuningsproduct 

Elk initiatief draagt bij tot één of meerdere van de volgende doelstellingen: 

 het bevorderen van de leefbaarheid in het district Ekeren; 

 het verbeteren van de woonomgeving en het samenleven in buurten van het district 

Ekeren; 

 een actieve deelname van alle districtsbewoners aan de samenleving. 

3. Ingangsdatum 

Dit reglement gaat in op 1 oktober 2021. 

4. Einddatum 

Dit reglement eindigt op 31 december 2025. 

5. Ondersteuningsverstrekker 

De ondersteuning wordt verstrekt door het district Ekeren. 

6. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning 

Om de ondersteuning te ontvangen, moet de ontvanger aan de volgende voorwaarden 

voldoen: een individuele burger, bewonersgroep of vereniging zijn en gevestigd zijn in het 

district Ekeren. 

Politieke partijen en scholen komen niet in aanmerking. 
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7. Wat komt in aanmerking voor de ondersteuning 

Een petanquewedstrijd of finalespel, deel uitmakend van het petanquetoernooi 

georganiseerd in Ekeren en in samenwerking en samenspraak met het district Ekeren 

(Senioren). 

 

Om de ondersteuning te krijgen moet aan deze voorwaarden worden voldaan:  

 

 De locaties (verspreid over de Ekerse wijken) en data van de wedstrijden en het 

finalespel worden in samenspraak met het district en alle kandidaat-organisatoren 

vastgelegd. 

 De wedstrijden en het finalespel van één petanquetoernooi vinden plaats tussen 1 mei 

en 30 september van hetzelfde kalenderjaar. 

 Het toernooi moet openstaan voor deelname door alle Ekerenaars. 

 De ondersteuning dient aangewend te worden voor de aankoop van materiaal, drank en 

voeding voor de deelnemers van de desbetreffende petanquewedstrijd of het 

desbetreffende finalespel. 

 Cateringmateriaal moet steeds duurzaam of herbruikbaar materiaal zijn. 

 

Initiatieven die niet in aanmerking komen: 

 losstaande petanquewedstrijden die geen deel uitmaken van het jaarlijks georganiseerde 
petanquetoernooi in samenwerking met het district Ekeren. Losstaande petanque-
initiatieven kunnen financiële ondersteuning krijgen via Dorpsmakers via een grote of 
kleine activiteit indien het initiatief voldoet aan de vereisten uit dat reglement. 

 initiatieven die enkel gericht zijn op religiebeleving; 
 louter winstgevende en commerciële initiatieven; 
 initiatieven die al ondersteund worden met een stedelijke en/of districtsondersteuning via 

een afsprakennota en/of een overeenkomst. 
 

8. Aanvraag 

De ondersteuningsaanvraag moet digitaal worden ingediend via de verenigingendatabank 

uiterlijk 15 maart van het kalenderjaar waarin het desbetreffende petanquetoernooi 

plaatsvindt. 

Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt de stad 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 bevoegde orgaan beslist over de aanvraag na ontvangst van de volledige 

dossieraanvraag. 
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De beslissing wordt genomen binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst van 

de volledige aanvraag. 

10. Financiële ondersteuning 

Het forfaitaire bedrag van de ondersteuning bedraagt 150 euro per wedstrijd en 250 euro 

voor het jaarlijkse finalespel. 

11. Termijnen voor uitbetaling 

De ondersteuning wordt als volgt uitbetaald: 

binnen een termijn van 21 werkdagen na het indienen van de inhoudelijke rapportage zoals 

voorzien in artikel 13. 

12. Niet-geldelijke ondersteuning 

De ontvanger krijgt bijkomend de volgende ondersteuning:  

 De aanvrager kan gebruik maken van het openbaar domein mits goedkeuring door de 

ondersteunende dienst, politie en brandweer. 

 Het district kan mee voorzien in spelmateriaal. 

 Het district voert mee promo om deelnemers aan te trekken voor het petanquetoernooi. 

 Het district voorziet prijzen voor de winnaars van de wedstrijden en het finalespel. 

 De stedelijke bevoegde diensten kunnen logistieke ondersteuning bieden in de vorm van 

materiaalboxen bestaande uit stoelen, tafels en eventueel tenten, mits tijdige aanvraag 

en naargelang beschikbaarheid. 

13.  Inhoudelijke rapportage 

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

Uiterlijk één maand nadat de desbetreffende wedstrijd of het desbetreffende finalespel 

plaatsvond, dient de ontvanger het inhoudelijk verslag, een sfeerfoto en een groepsfoto van 

de desbetreffende wedstrijd of het finalespel digitaal in via de verenigingendatabank. 

14. 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). 

 


