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Subsidiereglement sportverenigingen

Feiten, context en argumentatie
In de beleidsnota bij het meerjarenplan 2020-2025 werd het voornemen opgenomen om 
de toekenning van reguliere werkingssubsidies aan verenigingen sterk te vereenvoudigen 
zodat de administratieve last voor de verenigingen beperkt wordt.
De sportverenigingen die in 2019 een reguliere subsidie bekwamen via het bestaande 
subsidiereglement, krijgen voortaan eenzelfde subsidiebedrag in de kalenderjaren 2020 
tot en met 2025. Het subsidiebedrag wordt bekomen door de berekening van het 
gemiddelde van de toegekende subsidiebedragen van de voorbije 3 jaren. 
Een sportvereniging die dat wenst, kan een herberekening aanvragen vanaf 2022 en 
daarna om de 2 jaar. Een nieuwe sportvereniging kan een aanvraag tot subsidie 
indienen, waarbij de subsidie wordt berekend op basis van de reken- en puntentabellen 
van 2019. Het bekomen subsidiebedrag blijft behouden voor de daarop volgende 
kalenderjaren.
Het college van burgemeester en schepenen kan eventueel beslissen om voor een reeds 
gesubsidieerde vereniging over te gaan tot een herberekening indien er indicaties zijn dat 
de werking niet meer overeenstemt met deze van de voorbije jaren. 
Nieuwe aanvragen of herberekeningen hebben geen invloed (meer) op de vastgelegde 
subsidiebedragen van de andere verenigingen. 
De subsidiebedragen worden jaarlijks aangepast aan de index. Elke vereniging krijgt 
minimaal 250 euro als ondersteuning van zijn werking.
Met de vereenvoudiging wordt eveneens gemikt op een vlottere uitbetaling van de 
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toegekende subsidiebedragen.
Het ontwerp van subsidiereglement werd voorbereid door de sportdienst en afgestemd 
met het bestuur van de sportraad. Het ontwerp van subsidiereglement werd voorgelegd 
aan de leden van de algemene vergadering van de sportraad op 11 mei 2020. 
De sportraad geeft positief advies voor het voorgestelde ontwerp.
Het ontwerp van subsidiereglement werd besproken op de gemeenteraadscommissie 
algemeen beleid van 25 mei 2020.

Strategie en financiën
PB2-AP1: Wevelgem ondersteunt verenigingen structureel in hun werking.
De subsidies worden benomen op rekening PB2-ACT1/0740-00/649660 van het 
exploitatiekrediet.

Vorige beslissingen
 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 juni 2020: 

eindontwerpen subsidiereglementen Vrije Tijd.
 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 april 2020: 

wijziging subsidiereglement sportverenigingen.
 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 februari 2020: 

wijziging subsidiereglement sportverenigingen.
 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 februari 2020: 

wijziging subsidiereglement sportverenigingen.
 Beslissing van de gemeenteraad van 9 december 2016 en wijzigingsbeslissing van 

9 maart 2018 (coördinatie door het college van burgemeester en schepenen van 
19 december 2018): subsidiereglement sportverenigingen.

Bijlagen
 Advies sportraad.
 Tabel met gemiddelde subsidiebedragen per vereniging.

Hogere regelgeving
 Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40, §3 en artikel 41, 2de lid, 23°.

Beslissing

Met eenparigheid van stemmen.

Het subsidiereglement sportverenigingen wordt als volgt goedgekeurd:

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Doel van het reglement
Het gemeentebestuur wil binnen de sport lokale verenigingen ondersteunen die een 
bijdrage leveren tot sportbeoefening van de bevolking door het opzetten van een 
kwaliteitsvolle basis- en jeugdsportwerking. 
 
Artikel 2: Kader
Er worden subsidies verleend aan sportverenigingen volgens de bepalingen van dit 
reglement. Hiervoor worden ramingen opgenomen in het meerjarenplan, die terug te 
vinden zijn in de documentatie bij het meerjarenplan. De subsidies bestaan uit een 
werkingssubsidie, een subsidie voor bijscholingen voor jeugdsportbegeleiders/-
coördinatoren en een subsidie voor gediplomeerde jeugdsportbegeleiders/-coördinatoren. 
 
Artikel 3: Definities
1° Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren die nog geen 18 jaar zijn op 
1 januari van het werkjaar waarin het dossier ingediend moet worden. 
2° Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een 
erkende sportvereniging. 
3° Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het 
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jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, 
beleidsmatige en organisatorische vlak. 
4° Gediplomeerde trainer: een trainer die in het bezit is van een diploma van de 
opleidingsniveaus 0 tot en met 4, waarvan niveau 0 overeenstemt met het diploma 
aspirant-initiator en niveaus 1 tot en met 4 terug te vinden zijn in de assimilatietabel van 
de Vlaamse Trainersschool. 
5° Volwassenentraining: trainingen van ploegen in volwassenencompetitie (+ beloften 
+ reserves). 
6° Jeugdtraining: trainingen van ploegen in jeugdcompetities of van jongeren die nog 
geen 18 jaar zijn (op 1 januari van het werkjaar waarin het dossier ingediend moet 
worden) die niet in competitieverband sporten. 
7° Competitie: organisatie van wedstrijden van de betreffende sporttak, georganiseerd 
door de sportfederatie waarbij de betreffende sportvereniging is aangesloten. 
8° Gestructureerde jeugdwerking (cumulatief): 
• De jeugdwerking moet gedurende het volledige seizoen doorgaan. Het mag dus met 
andere woorden niet beperkt blijven tot vb. een éénmalige lessenreeks. 
• De jeugdwerking bestaat uit verschillende niveaus of leeftijdscategorieën. 
• De jeugdwerking mag geen deel zijn van een volwassenentraining. 
9° Sportinfrastructuur: de infrastructuur, nodig tijdens de actieve sporttijd van de 
sportvereniging voor het uitvoeren van de sport-specifieke activiteiten van de betreffende 
sportvereniging. 
 
Artikel 4: Subsidievoorwaarden  
§1. Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moeten de betrokken 
sportverenigingen voldoen aan volgende criteria: 
1° opgericht zijn door een particulier initiatief als feitelijke vereniging of als vzw. 
De werking van de sportvereniging is niet op dergelijke wijze georganiseerd dat zij als 
feitelijke primaire of secundaire doelstelling winsten of baten genereert voor haarzelf of 
(één van) haar bestuurders of verantwoordelijken. Het college van burgemeester en 
schepenen kan alle middelen aanwenden die zij nodig acht om na te gaan of aan deze 
voorwaarden voldaan wordt. Desgevallend is het aan de sportvereniging om het 
tegendeel aan te tonen; 
2° een autonome werking ontwikkelen met een eigen bestuur, een aparte boekhouding 
voeren, haar secretariaat of maatschappelijke zetel te Wevelgem hebben; 
3° minstens de helft van haar activiteiten op het grondgebied Wevelgem organiseren of 
minstens de helft van haar leden is gedomicilieerd in Wevelgem; 
4° beschikken over een rekeningnummer op naam van de sportvereniging waarop de 
subsidie zal gestort worden;  
5° de sportvereniging kan voor hetzelfde doel geen werkingssubsidie(s) ontvangen via 
andere gemeenten; 
6° aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie of regelmatig 
sportactiviteiten inrichten, minstens 4 voor de eigen leden of minstens 1 voor het ruime 
publiek; 
7° de werking hebben opgestart ten laatste op 1 september van het werkjaar (x-1) ten 
opzichte van het jaar van indienen van de aanvraag (x); 
8° de sportvereniging werkt met aangesloten leden waarvoor een structurele werking 
inzake sportbeoefening wordt ontwikkeld. De sportvereniging kan daarnaast ook 
activiteiten ontwikkelen voor niet-aangesloten leden; 
9° de sportvereniging is een open vereniging: iedereen kan lid worden op voorwaarde 
dat het lid de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging 
eerbiedigt; 
10° de leden van de sportvereniging zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen.  
 
§2. De sportvereniging die een subsidie aanvraagt en/of ontvangt met toepassing van dit 
reglement kan geen aanvraag meer indienen binnen volgende subsidiereglementen: 
- sociaal-cultureel volwassenenwerk; 
- lokaal jeugdwerk; 
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- lokale volwassenenorganisaties voor amateurkunsten. 
 
Artikel 5: Onderscheid binnen de sportverenigingen 
Er worden twee verschillende categorieën van sportverenigingen onderscheiden: 
• Sportverenigingen binnen categorie 1 hebben een gestructureerde jeugdwerking. 
• Sportverenigingen binnen categorie 2 hebben geen gestructureerde jeugdwerking. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist in welke categorie een 
sportvereniging wordt ingedeeld.  
 
HOOFDSTUK 2: WERKINGSSUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN DIE IN 2019 
EEN SUBSIDIE ALS SPORTVERENIGING WERDEN TOEGEKEND 

Artikel 6:  
§1.  
1° Sportverenigingen die via het subsidiereglement sportverenigingen in 2019 een 
subsidie bekwamen, worden een basissubsidiebedrag toegekend voor de kalenderjaren 
2020, 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025 waarbij het basissubsidiebedrag bekomen wordt 
door de berekening van het gemiddelde van de toegekende subsidiebedragen van de drie 
voorbije jaren (2017-2018-2019). 
Voor de sportverenigingen die enkel in 2018 en 2019 een subsidie bekwamen (en dus 
niet in 2017) wordt het basissubsidiebedrag bekomen door de berekening van het 
gemiddelde van de toegekende subsidiebedragen van 2018 en 2019.
Voor de sportverenigingen die enkel in 2019 een subsidie bekwamen (en dus niet in 2017 
en 2018) wordt het basissubsidiebedrag gelijkgesteld aan het subsidiebedrag van 2019.
In elk geval is het basissubsidiebedrag minimaal 250 euro.
De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd met toepassing van de consumptieprijsindex 
volgens de hierna vermelde formule: 
Basissubsidie x nieuwe index      /    basisindex 
Waarbij de 'basisindex' de consumptieprijsindex van september 2019 is. De ‘nieuwe 
index’ is de index van september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de 
indexatie plaatsvindt (vb. de ‘nieuwe index’ voor de subsidie van 2021 is de 
consumptieprijsindex van september 2020). 
2° Voor sportverenigingen die via het subsidiereglement sportverenigingen in 2019 een 
subsidie bekwamen en daarna een fusie aangingen met een andere sportvereniging, 
wordt overgegaan tot een herberekening volgens de bepalingen opgenomen in 
hoofdstuk 3. 
 
§2. Vanuit het gemeentebestuur wordt jaarlijks de aanvraag tot subsidie opgevraagd bij 
de sportverenigingen. Het in te vullen aanvraagformulier wordt door de sportvereniging 
terugbezorgd binnen de maand na de opvraging door het gemeentebestuur.  
 
§3. Een sportvereniging kan een herberekening aanvragen volgens de bepalingen 
opgenomen in hoofdstuk 3. Dit kan ten vroegste in 2022 en slechts om de twee jaar. 
De vereniging die een herberekening wenst, laat dit weten binnen de maand na de 
opvraging van de subsidieaanvraag door het gemeentebestuur.  
 
§4. Het college van burgemeester en schepenen kan steeds bijkomende informatie 
opvragen die noodzakelijk is voor onderzoek van de aanvraag en nagaan of er (nog) 
voldaan wordt aan de voorwaarden zoals vastgelegd in artikel 4 en/of eventueel 
beslissen tot een herberekening volgens de bepalingen opgenomen in hoofdstuk 3. 
De beslissing tot herberekening wordt genomen voor 15 juni.  
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HOOFDSTUK 3: WERKINGSSUBSIDIES BIJ NIEUWE AANVRAAG TOT 
SUBSIDIERING OF HERBEREKENING VAN EEN WERKINGSSUBSIDIE

Artikel 7: 
§1. Hoofdstuk 3 is van toepassing op: 
- een sportvereniging die een subsidie aanvraagt en die het jaar voordien geen subsidie 
als sportvereniging werd toegekend en voldoet aan de voorwaarden in artikel 4; 
- een sportvereniging die met een andere sportvereniging een fusie aanging en een 
subsidie aanvraagt in toepassing van artikel 6, §1, 2°; 
- een sportvereniging die een herberekening heeft aangevraagd in toepassing van 
artikel 6, §3; 
- een sportvereniging waarvan, in toepassing van artikel 6, §4, beslist werd over te gaan 
tot een herberekening.  
 
§2. Data van indienen  
1° Het aanvraag- of herberekeningsdossier op initiatief van de sportvereniging of bij 
fusie, wordt ingediend uiterlijk op 1 mei van het jaar waarvoor de subsidie wordt 
aangevraagd (jaar x). Voor 2020 is de indiendatum vastgelegd op uiterlijk 15 juli 2020.  
2° Een sportvereniging waarvan in toepassing van artikel 6, §4 beslist werd om over te 
gaan tot herberekening, bezorgt de gevraagde gegevens binnen de twee maanden na de 
beslissing tot herberekening. 
 
§3. De berekening van de subsidie gebeurt volgens de bepalingen in artikel 8 of 9 
afhankelijk van de categorie waartoe een sportvereniging behoort. Het subsidiebedrag is 
in ieder geval minimaal 250 euro. Het bekomen subsidiebedrag blijft behouden voor de 
daaropvolgende kalenderjaren tot en met 2025. Het bedrag wordt onmiddellijk en 
jaarlijks geïndexeerd met toepassing van de consumptieprijsindex volgens de formule 
onder artikel 6, §1.  
 
§4. Een sportvereniging die voor het eerst een subsidie wordt toegekend, kan in het 
daaropvolgende jaar (jaar x+1) een herberekening aanvragen, en daarna ten vroegste 
om de 2 jaar.  
 
§5. Als referentieperiode voor de berekening van de werkingssubsidie in het werkjaar (x) 
geldt de periode van 1 augustus (x-1) tot 15 juni (x).  
 
§6. Het college van burgemeester en schepenen kan steeds bijkomende informatie 
opvragen die noodzakelijk is voor onderzoek van een aanvraag of voor een 
herberekening.  
 
Artikel 8: Berekening en toekenning subsidies voor sportverenigingen met een 
gestructureerde jeugdwerking (= categorie 1) 
§1. De subsidie voor een sportvereniging uit de categorie 1 is de optelling van de 
bedragen bekomen voor ledenaantal en trainingsuren/competitie.  
 
1° Subsidie voor ledenaantal. 
De subsidie wordt bekomen door het aantal bekomen punten te vermenigvuldigen met 
2,4 euro. 
Puntenwaarde per aangesloten lid op datum van 1 april (occasionele deelnemers aan 
activiteiten (sportstages, kampen, initiaties, …) worden niet als leden beschouwd) 
o beneden 18 jaar: aantal x 2 punten 
o vanaf 18 jaar: aantal x 1 punt
o Het ledenaantal wordt aangetoond door aansluitingslijsten afkomstig van een Vlaamse 
erkende sportfederatie of indien de sportvereniging niet is aangesloten bij een Vlaamse 
erkende sportfederatie door een lijst of attest afgeleverd door de verzekeringsinstantie 
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of, indien dit niet mogelijk blijkt, door inzage van de ledenlijst door de sportdienst.  
Indien geen 50% van de leden gedomicilieerd is in Wevelgem, worden de bekomen 
punten voor dit onderdeel gehalveerd voor deze vereniging. Een sportvereniging kan 
maximaal 500 punten bekomen binnen de subsidie, gebaseerd op ledenaantal. 
Het maximaal aantal punten wordt opgetrokken naar maximaal 1 000 punten indien de 
berekening wordt gemaakt voor een fusie van sportverenigingen.  
 
2° Subsidie voor trainingsuren en competitie
De subsidie wordt bekomen door de samengetelde punten, bekomen in onderstaande 
onderdelen, te vermenigvuldigen met 2,4 euro. 
• Aantal uren jeugdtraining onder leiding van een gediplomeerde trainer, inbegrepen in 
het basislidgeld. 
   o Aantal x 6 punten 
   o Opgave van trainingsschema met vermelding naam van gediplomeerde trainer en 
kopie diploma (voor zover niet beschikbaar op de sportdienst). 
• Aantal uren volwassenentraining onder leiding van een gediplomeerde trainer, 
inbegrepen in het basislidgeld. 
   o Aantal x 3,5 punten 
   o Opgave van trainingsschema met vermelding naam van gediplomeerde trainer en 
kopie diploma (voor zover niet beschikbaar op de sportdienst). 
• Aantal uren jeugdtraining onder leiding van een niet-gediplomeerde trainer, inbegrepen 
in het basislidgeld. 
   o Aantal x 2,5 punten 
   o Opgave van trainingsschema met vermelding naam van trainer. 
•  Aantal uren volwassenentraining onder leiding van een niet-gediplomeerde trainer, 
inbegrepen in het basislidgeld. 
   o Aantal x 1,5 punten 
   o Opgave van trainingsschema met vermelding naam van trainer. 
• Deelname aan competitie. 
   o Forfait van 50 punten. 
Een sportvereniging kan maximaal 500 punten bekomen binnen de subsidie, gebaseerd 
op trainingsuren en competitie. Het maximaal aantal punten wordt opgetrokken naar 
maximaal 1 000 punten indien de berekening wordt gemaakt voor een fusie van 
sportverenigingen. 
 
Artikel 9: Berekening en toekenning subsidies voor sportverenigingen zonder een 
gestructureerde jeugdwerking (= categorie 2) 
§1. De subsidie voor een sportvereniging uit de categorie 2 wordt bekomen door het 
aantal bekomen punten in onderstaande onderdelen te vermenigvuldigen met 3,87 euro. 
 
1° Ledenaantal: 1 punt per lid met een maximum van 100 punten. Indien geen 50% van 
de leden gedomicilieerd is in Wevelgem, worden de bekomen punten voor dit onderdeel 
gehalveerd voor deze vereniging. Het maximum van 100 punten wordt opgetrokken naar 
200 punten indien de berekening wordt gemaakt voor een fusie van sportverenigingen.  
 
2° Huur van gemeentelijke en niet-gemeentelijke sportinfrastructuur gelegen op het 
grondgebied Wevelgem: 1 punt per 25 euro betaalde huurgelden met een maximum van 
200 punten. De huurgelden zijn te bewijzen met facturen of betalingsbewijzen. 
 
§2. Een sportvereniging binnen categorie 2 kan maximaal een subsidie van 800 euro 
bekomen. Het maximum van 800 euro wordt opgetrokken naar 1 200 euro indien de 
berekening wordt gemaakt voor een fusie van sportverenigingen.  

HOOFDSTUK 4: SUBSIDIE VOOR WERKEN MET GEDIPLOMEERDE 
JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN/OF JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN 
 
Artikel 10 
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§1. Een sportvereniging die voldoet aan de voorwaarden in artikel 4, kan een aanvraag 
tot subsidie voor het werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en/of 
jeugdsportcoördinatoren indienen bij het college van burgemeester en schepenen uiterlijk 
op 1 mei van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd (jaar x). Voor 2020 is de 
indiendatum vastgelegd op uiterlijk 15 juli 2020. 
 
§2. De berekening gebeurt op basis van gegevens op datum van het indienen van de 
aanvraag. Voor 2020 gebeurt dit op basis van gegevens van 1 maart 2020.  
 
§3. Volgende subsidies worden voorzien en zijn jaarlijks te indexeren cfr. artikel 6, §1.  
 
1° Werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders.  
Sportverenigingen die werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders kunnen hiervoor 
subsidies bekomen in functie van het opleidingsniveau van de gediplomeerde 
jeugdsportbegeleider. 
▪ Opleidingsniveau 0 (aspirant-initiator): 39,2 euro 
▪ Opleidingsniveau 1: 70,6 euro 
▪ Opleidingsniveau 2a: 88,2 euro 
▪ Opleidingsniveau 2b: 117,6 euro 
▪ Opleidingsniveau 3: 156,8 euro 
▪ Opleidingsniveau 4: 196,4 euro. 
Vereisten: 
Alle gegevens van de jeugdsportbegeleiders met de trainingsuren en trainingslocatie 
dienen bezorgd te worden.  
 
2° Werken met gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren.  
Sportverenigingen die werken met een gediplomeerde jeugdsportcoördinator kunnen 
hiervoor subsidies bekomen in functie van het opleidingsniveau van de gediplomeerde 
jeugdsportcoördinator. 
▪ Opleidingsniveau 1: 215,6 euro 
▪ Opleidingsniveau 2a: 254,8 euro 
▪ Opleidingsniveau 2b: 274,4 euro 
▪ Opleidingsniveau 3: 313,6 euro 
▪ Opleidingsniveau 4: 352,8 euro. 
Vereisten:  
- alle gegevens + functiebeschrijving van de jeugdsportcoördinator en plaats binnen het 
organogram dienen bezorgd te worden. 
- De persoon moet met naam, taak en contactgegevens expliciet vermeld worden in de 
infobrochure of website (voor zover online) van de sportvereniging. 
- Hij/zij moet de coördinatie van meerdere jeugdploegen voor zijn/haar rekening nemen. 
- Hij/zij is de eerste contactpersoon voor ouders, trainers, spelers, … 

3° Indien de opgetelde aanvragen tot subsidie onder dit artikel 10 het totaalbedrag van 
22 500 euro overschrijden, dan wordt op de bedragen onder 1° en 2° een procentuele 
verdeelsleutel toegepast. 
 
HOOFDSTUK 5: SUBSIDIES VOOR HET BIJSCHOLEN VAN 
JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN/OF JEUGDSPORTCOORDINATOREN 
 
Artikel 11: 
§1. Een sportvereniging die voldoet aan de voorwaarden in artikel 4, kan een aanvraag 
tot subsidie voor bijscholingen indienen bij het college van burgemeester en schepenen 
uiterlijk op 1 mei van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd (jaar x). 
Voor 2020 is de indiendatum vastgelegd op uiterlijk 15 juli 2020.  
 
§2. In aanmerking komen de inschrijvingskosten voor het bekomen door hun 
jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren van een sport-specifiek diploma of 
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attest van de Vlaamse Trainersschool (VTS) of diploma of attest die gelijkgesteld zijn 
door de VTS in de assimilatietabel. De kosten zijn te bewijzen met factuur of 
betalingsbewijs en met een diploma, attest, getuigschrift, of deelnamebewijs. 
De uitreiking van diploma, attest, getuigschrift of deelnamebewijs gebeurde tussen 
1 mei (jaar x-1) en 1 mei (jaar x). 
 
§3. De subsidie voor inschrijvingskosten voor bijscholingen bedraagt 100% van de 
inschrijvingskosten voor opleidingsniveaus 0 en 1 (aspirant-initiator en initiator) en 50% 
voor de andere opleidingsniveaus. 
 
§4. Indien de opgetelde aanvragen tot subsidie onder dit artikel 11 het totaalbedrag van 
3 180 euro overschrijden, dan wordt op de bedragen een procentuele verdeelsleutel 
toegepast. De subsidie voor inschrijvingskosten voor opleidingsniveau 0 en 1 wordt 
daarbij eerst toegekend om vervolgens de subsidies voor inschrijvingskosten voor de 
andere opleidingsniveaus te berekenen. 
 
HOOFDSTUK 6: SLOTBEPALINGEN

Artikel12: 
§1. Het subsidiereglement voor sportverenigingen zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad op 9 december 2016 en gewijzigd op 9 maart 2018 wordt opgeheven.  
 
§2. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020. 
 
§3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 
reglement. 
 
§4. Alle aanvragen gebeuren op de daartoe voorgeschreven formulieren. Het college van 
burgemeester en schepenen stelt de nodige formulieren op (digitaal of op papier).  
 
§5. Het geven van onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot tergvordering van een 
deel van of de volledige subsidie. 
 
§6. Wanneer de subsidie- of herberekeningsaanvragen niet tijdig worden ingediend 
overeenkomstig de bepalingen van dit subsidiereglement, wordt de subsidie verminderd 
met 10%. Indien de indiendatum met meer dan één maand wordt overschreden, wordt 
de aanvraag als onontvankelijk beschouwd.


		2020-06-26T09:23:12+0200
	CSSIGN
	Jozef Libeer (Signature)
	Voorzitter Gemeenteraad


		2020-06-29T09:04:01+0200
	CSSIGN
	Kurt Parmentier (Signature)
	Algemeen Directeur




