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Reglement
Artikel 1. Doel
Binnen de perken van de kredieten, goedgekeurd op het budget van de Stad Gent en
overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op
de aanwending van sommige toelagen en de voorwaarden en modaliteiten zoals hierna bepaald,
kan de Stad Gent een subsidie verlenen aan sportieve evenementen
De Stad Gent wil met deze ondersteuning zorgen voor:
- een verhoging van de participatiemogelijkheden van de Gentse bevolking en/of van de
mogelijkheden tot het bijwonen van dergelijke events door de Gentse bevolking
- een betere organisatorische kwaliteit van het evenement, met aandacht voor duurzaamheids- en
gezondheidsaspecten

Artikel 2. Doelgroep
§1. Voor de subsidie komen in aanmerking:
a. Erkende Gentse sportverenigingen en verenigingen erkend door de Stad Gent
b. Sportorganisatoren, mits ze beschikken over rechtspersoonlijkheid
§2. Voor de subsidie komen niet in aanmerking:
a. Natuurlijke personen
b. Sportorganisatoren zonder rechtspersoonlijkheid
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Artikel 3. Voorwaarden
De Stad Gent verleent de subsidie onder de volgende voorwaarden:
- Het sportieve evenement waarvoor subsidie kan aangevraagd worden, moet:
a. Plaatsvinden in Gent
b. Een duidelijke link hebben met sport of met sportief bewegen
c. Een sportieve return inhouden voor de Gentse bevolking
d. Een publicitaire en/of promotionele uitstraling geven aan de sport en/of aan de Stad Gent
e. De reguliere werking overstijgen
f.

ook een gezond alternatief aanbieden met betrekking tot drank- en/of eetmogelijkheden
indien er cateringmogelijkheden zijn voor deelnemers en/of toeschouwers

g. duurzaam gemaakt worden door de juiste mobiliteitsmaatregelen, oog voor afvalpreventie +
selectieve afvalinzameling en gepaste geluidsmaatregelen
(zie voor tips website www.gentevenement.be)
- Volgende beperkingen gelden met betrekking tot subsidiëring op basis van dit reglement:
a. Per kalenderjaar kan eenzelfde aanvrager maximum voor twee sportieve evenementen een
subsidie verkrijgen
b. De aanvrager mag voor hetzelfde evenement geen andere subsidie van de Stad Gent
ontvangen.

Artikel 4. Subsidiebedrag
§1. Modaliteiten voor toekenning van de subsidie:
- Het sportieve evenement wordt beoordeeld op volgende criteria:
a. Media uitstraling
b. Aanwezigheid in het Stadsbeeld vooraf aan het evenement
c. Visibiliteit van “Gent:Sport” tijdens het evenement
d. Aantal deelnemers
e. Aantal toeschouwers
f. Sportief en/of sportpromotioneel niveau
g. Acties ter promotie voor de sport en/of naar de Gentse bevolking
h. Extra vormen van return
i. Genomen acties mbt duurzaamheid en gezondheidsaspecten
- Per criterium wordt een bepaald niveau van score toegekend (1 tot en met 6 punten), waarna
op basis van het totaal van de punten op alle criteria samen, het evenement wordt ingedeeld in
één van zes mogelijke categorieën: 1 (laagste) tot en met 6 (hoogste):
Categorie

Cat 1

Cat 2

Cat 3

Puntentotaal
over alle
criteria samen

9 - 12
ptn.

13 - 20
ptn.

21 - 28
ptn.

Cat 4

Cat 5

Cat 6

29 - 36
ptn.

37 - 44
ptn.

Vanaf
45 ptn.
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§2. De aard van de ondersteuning
- Afhankelijk van de categorie waarin het sportieve evenement wordt ingedeeld op basis van art.4
§1 is een subsidiebedrag voorzien zoals bepaald in art.4 §3
- Een aangepast subsidiebedrag wordt voorzien vanaf een tweede editie van het sportieve
evenement zoals eveneens bepaald in art.4 §3
§3. Tabel subsidiebedrag (in euro) voor ondersteuning van sportieve evenementen per categorie:

Editie

Cat 1

Cat 2

Cat 3

Cat 4

Cat 5

Cat 6

1ste editie van
het evenement

250 €

500 €

1500 €

2500 €

3500 €

5000 €

vanaf 2de editie

150 €

350 €

1000 €

1500 €

2500 €

3500 €

Artikel 5. Procedure
§1. Aanvraag:
De aanvrager bezorgt via de hiertoe voorziene formulieren te bekomen bij de Sportdienst en terug
te vinden op www.gent.be aan de Stad Gent, t.a.v. de Sportdienst, p.a. stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent of via de digitale procedure een aanvraag met alle gevraagde gegevens (o.a. een
beschrijving van het evenement en de van criteria-inhouden)
De aanvraag moet ten laatste 3 maanden voor de startdatum van het evenement ingediend
worden.
De aanvrager verkrijgt een schriftelijke of digitale bevestiging van zijn ingediende aanvraag.
§2. Beoordeling:
a.

De Sportdienst evalueert elk ingediend dossier op ontvankelijkheid en verwerkt ze
inhoudelijk op basis van dit reglement. Het dossier is ontvankelijk indien het voldoet aan de
vernoemde voorwaarden uit artikel 5 §1.
Indien een aanvraag minder dan 3 maanden voor de startdatum van het evenement wordt
ingediend, zal de ontvankelijkheid op basis van de opgegeven reden van het te laat indienen
geëvalueerd worden. Het evenement kan dan in ieder geval hoogstens in categorie 3 worden
ingedeeld (cat. 1, cat. 2 of cat. 3).

b.

De Sportdienst legt de dossiers voor aan het College van Burgemeester en Schepenen
(positief met vermelding van puntenindeling en subsidiebedrag of negatief met opgave van
de reden)
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§3. Beslissing en communicatie:
a.
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt op basis van de verwerking van de
Sportdienst een beslissing rond de toekenning van de werkingssubsidies.
b.
De Sportdienst brengt de aanvrager schriftelijk of via mail op de hoogte van de beslissing van
het College van Burgemeester en Schepenen binnen 10 kalenderdagen vanaf de beslissingsdatum.
§4 Uitbetaling
Binnen 30 dagen na het einde van het sportief evenement dient de aanvrager een evaluatie (met
daarin begroting van het evenement, effectieve gegevens mbt de beoordeelde criteria-items ,
inhoudelijke evaluatie door de organisator) aan de Sportdienst te bezorgen.
Indien uit de evaluatie blijkt dat aan alle voorwaarden uit dit reglement is voldaan, gebeurt de
uitbetaling van de subsidies door overschrijving op de post- of bankrekening van de aanvrager.
De aanvrager verbindt er zich toe elke wijziging van zijn bankrekeningnummer onmiddellijk mee te
delen aan de Stad Gent.

Artikel 6. Controle
§1. De Stad Gent heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie m.b.t.
het ingediende dossier te controleren en/of bijkomende inlichtingen te vragen. De gevraagde info
moet binnen een termijn van 10 kalenderdagen worden bezorgd.
§2. Na bepaling en naargelang de grootte van het toegewezen subsidiebedrag moeten volgende
verantwoordingsstukken aan de Sportdienst kunnen worden voorgelegd:
a. Indien het bedrag van de subsidie minder dan 1.250 EUR bedraagt:
1) de financiële verantwoordingsstukken dewelke verduidelijken hoe de toegekende
subsidie is gebruikt
2) een verslag dat toelaat na te gaan of de subsidie werd gebruikt voor het doel waarvoor
ze werd toegekend
3) een volledig en schematisch overzicht van de inkomsten en de uitgaven met
betrekking tot het evenement
b. Indien het bedrag van de subsidie minimum 1.250 EUR en maximum 25.000 EUR bedraagt:
1) de aanvrager wordt vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van de balans en
rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand
2) de financiële verantwoordingsstukken (facturen, schuldvorderingen, …) dewelke de
aanwending van de toegekende subsidie verduidelijken
3) een verslag dat toelaat na te gaan of de subsidie werd gebruikt voor het doel waarvoor
ze werd toegekend
4) een volledig en schematisch overzicht van de inkomsten en de uitgaven met
betrekking tot het evenement
§3. Ingeval de aanvrager zich verzet tegen de uitoefening van de controle, is hij/zij gehouden
tot terugbetaling van de subsidie.
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Artikel 7. Sancties
§1. De subsidie moet steeds gebruikt worden voor het doel waarvoor ze is toegekend en het
gebruik ervan dient gerechtvaardigd. Zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.
§2. In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de Stad Gent
beslissen om de toekenning van de subsidie te schorsen en in de toekomst geen subsidies meer
toe te staan aan de aanvrager en het verleende subsidiebedrag terug te vorderen.
§3. Als de aanvrager niet voldoet aan contractuele of financiële verplichtingen tegenover de Stad
Gent, zal de uitbetaling worden opgeschort.
§4. In geval de aanvrager onder curatele wordt geplaatst, kan de Stad Gent overgaan tot gehele of
gedeeltelijke terugvordering van de uitgekeerde subsidie.
§5. De toegekende subsidie mag door de aanvrager niet in pand gegeven worden aan een derde.
§6. Indien het sportieve evenement niet aan de vooropgestelde criteria blijkt voldaan te hebben,
dan zal de Sportdienst een nieuw advies formuleren op basis waarvan het College van
Burgemeester en Schepenen een nieuwe beslissing neemt

Artikel 8. Non-discriminatieclausule/aanbeveling
§1. De aanvrager/contractant verbindt er zich toe:
a. geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras,
huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid,
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging,
taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische
eigenschap of sociale afkomst te dulden.
b. toegankelijk te zijn voor iedereen.
c. elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te
bestraffen.
d. de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen
bevorderen en verdedigen na te leven.
e. indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter kennis
te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in het
kader van het toepasselijke reglement/de overeenkomst.
§2. Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de Stad Gent - rekening
houdend met alle elementen - maatregelen nemen.
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Artikel 9. Opheffingsbepalingen
Het subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen goedgekeurd in zitting
van de gemeenteraad van 24/10/2011 wordt opgeheven op datum van 1/1/2014.

Artikel 10. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1/1/2014

