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Reglement
Doel
De Stad Gent kan een subsidie verlenen aan sportieve evenementen om met deze ondersteuning te
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.
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Definities
In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.
Sportvereniging: een vorm van samenwerking met een regelmatige/structurele werking, waarbij
meerdere personen een vereniging vormen, met als één van de doelstellingen om één of meerdere
erkende sporten en sportactiviteiten regelmatig/structureel te beoefenen en te organiseren
Verbonden organisaties: hieronder worden, verwijzend naar het Wetboek van vennootschappen
(= WVV), bedoeld:
- verbonden en geassocieerde vennootschappen in de zin van resp. art. 1:20 en art. 1:21 van het WVV
- deelnemingen en deelnemingsverhoudingen in de zin van resp. art. 1:22 en art. 1:23 van het WVV.

Sportief evenement: een tijd- en plaatsgebonden recreatieve, competitieve of informatieve
sportgelinkte activiteit om naar te kijken of aan deel te nemen.
Dit omvat niet de wekelijkse en twee-wekelijkse trainingen, competities en vriendschappelijke
wedstrijden die vallen binnen de normale werking van een sportvereniging.
Doelgroep en toepassingsgebied
Voor de subsidie komen in aanmerking:
a. Een door de Stad Gent erkende (sport)vereniging
b. Een rechtspersoon (bvb vzw)
Voor de subsidie komen niet in aanmerking:
a. Natuurlijke personen
b. Niet-erkende feitelijke verenigingen
Voorwaarden
De Stad Gent verleent de subsidies onder de volgende voorwaarden:
a. Het sportieve evenement waarvoor subsidie kan aangevraagd worden, moet:
1) Plaatsvinden in Gent.
2) Een duidelijke link hebben met sport of met sportief bewegen.
3) Een sportieve return inhouden voor de Gentse bevolking.
4) Een publicitaire en/of promotionele uitstraling geven aan de sport en/of aan Stad Gent.
5) Voldoen aan een volledig verbod op gebruik van wegwerprecipiënten (tenzij afwijkend
advies door veiligheidsdiensten) door o.a. gebruik te maken van herbruikbare bekers.
Met betrekking tot afvalpreventie is door de nieuwe VLAREMA-wetgeving (Art. 5.3.12.1)
het serveren van dranken in wegwerprecipiënten op evenementen reeds verboden vanaf
1 januari 2020, maar Stad Gent laat geen uitzonderingen bij selectieve inzameling toe.
Meer info hierover en over het gratis ontlenen van herbruikbare bekers is te vinden op de
website van de stad Gent (stad.gent/nl/groen-milieu, onder “Afvalvrij feesten”).
b. Per kalenderjaar kan eenzelfde aanvrager maximum voor één sportief evenement een
subsidie verkrijgen. Onder deze beperking worden met elkaar verbonden organisaties als
één en dezelfde aanvrager beschouwd.
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c. Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college
van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en
overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op
de aanwending van sommige toelagen.
De aanvrager mag voor het sportieve luik van hetzelfde evenement geen andere subsidie van
de Stad Gent ontvangen.
Subsidiebedrag
Modaliteiten voor toekenning van de subsidie:
a. Het sportieve evenement wordt beoordeeld op volgende criteria:
1) Aantal deelnemers
2) Sportief en/of sportpromotioneel niveau: prestatie-niveau, grootte van het event
3) Aantal toeschouwers
4) Media uitstraling: aandacht op TV of radio, in kranten, website en sociale media,…
b. Per criterium wordt één van zes mogelijke niveaus en het daaraan gekoppelde aantal

subsidie-punten toegekend, zoals bepaald in de onderstaande tabel:
Criteria
Niveaus

niveau 1

Aantal deelnemers

Sportief en/of
sportpromotioneel
niveau*

Aantal toeschouwers

Media uitstraling

< 100 :
5 punt

Niet van toepassing,
recreatief of gering:
1 punt

< 100:
1 punt

Gering:
1 punt

niveau 2

101 tot en met 500 :
10 punten

Lokaal/provinciaal:
5 punten

101 tot en met 250:
3 punten

Lokaal/provinciaal:
5 punten

niveau 3

> 500 :
15 punten

Regionaal/Vlaams:
10 punten

251 à 750:
5 punten

Regionaal/Vlaams:
10 punten

niveau 4

/

Nationaal:
15 punten

751 à 1.500:
10 punten

Nationaal:
15 punten

Internationaal
maar geen EK of WK:
20 punten

1.501 à 3.000:
15 punten

Internationaal
zonder TV-reportages:
20 punten

Internationaal EK of WK:
25 punten

> 3.000:
20 punten

niveau 5

niveau 6

/

/

Internationaal met
TV-reportages:
25 punten

* de beoordeling van het prestatieniveau wordt niet bepaald door de plaats vanwaar deelnemers komen,
maar gaat over het prestatieniveau van de sportbeoefening!

c. Op basis van het totaal behaalde subsidiepunten op de vier criteria samen, wordt het
evenement ingedeeld in één van zes mogelijke categorieën (1 (laagste) tot en met 6
(hoogste)), zoals bepaald in de tabel onder artikel 5 §2.
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De aard van de ondersteuning
Afhankelijk van de categorie waarin het sportieve evenement wordt ingedeeld op basis van de
modaliteiten onder artikel 5 §1, wordt een subsidiebedrag voorzien zoals bepaald in onderstaande
tabel:

Categorie

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Puntentotaal over
de 4 criteria
samen

< 21 ptn.

21-30 ptn.

31-50 ptn.

51-60 ptn.

Subsidiebedrag

350 €

750 €

1.250 €

1.750 €

Cat. 5

61-70 ptn.

Cat. 6

Vanaf 71 ptn.

5.000 €

8.000 €

Procedure
Aanvraag
a. De subsidieaanvraag gebeurt via de website van de Stad Gent of aan de hand van het
daartoe bestemde aanvraagformulier, verkrijgbaar via de Sportdienst. De aanvraag wordt
ingediend via het e-formulier of schriftelijk bij de Stad Gent, tav de Sportdienst, Botermarkt
1, 9000 Gent.
b. Elke aanvraag dient ten laatste 2 maanden vóór de startdatum van het evenement
ingediend te zijn bij de Sportdienst. Indien een aanvraag minder dan 2 maanden vóór de
startdatum van het evenement wordt ingediend, zal het dossier geweigerd worden.
c. In geval de totale waarde van alle reeds ontvangen subsidies voor de ondersteuning van
sportieve evenementen 25.000 euro en meer bedragen, is de rechthebbende dewelke een
rechtspersoon is, bij iedere aanvraag verplicht haar balans en rekeningen, alsook een verslag
inzake beheer en financiële toestand, te bezorgen.
d. De aanvrager verkrijgt een schriftelijke bevestiging van zijn ingediende aanvraag.
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 4 en artikel 6 §1. a., b. en c.
b. De Sportdienst adviseert de dossiers aan het College van Burgemeester en Schepenen.
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Beslissing en communicatie
a. Het College van Burgemeester en Schepenen neemt op basis van het advies van de
Sportdienst een beslissing rond de al dan niet toekenning van de subsidie voor de sportieve
evenementen.
b. De Sportdienst brengt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van de beslissing van het
College van Burgemeester en Schepenen binnen 14 kalenderdagen vanaf de beslissingsdatum.
c. Deze termijnen zijn enkel richtdata, bij wijziging van de aanvraag of de nood aan bijkomende
informatie vanuit de Stad Gent kan de behandelende ambtenaar zich genoodzaakt zien deze
termijn te verlengen.
Uitbetaling
a. 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.
b. De aanvrager verbindt zich ertoe de Stad Gent onverwijld schriftelijk op de hoogte te
brengen van iedere wijziging van diens post- of bankrekeningnummer.
Controle
De volgende verantwoordingsstukken moeten bij een controle en/of vraag naar inlichtingen
aan de Sportdienst kunnen worden voorgelegd:
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.
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.
Ingeval de aanvrager zich verzet tegen de uitoefening van de controle, is hij/zij gehouden tot
terugbetaling van de subsidie.
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 criteriaitems en inhoudelijke evaluatie) aan de Sportdienst te bezorgen.
Sancties (en strafbepalingen)
§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.
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§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 geen evaluatie aan de Sportdienst wordt bezorgd en/of 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.
Non-discriminatieclausule
De aanvrager 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.
Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de Stad Gent - rekening
houdend met alle elementen - maatregelen nemen.
Stad Gent draagt toegankelijkheid voor iedereen (in het bijzonder voor personen met een
beperking) hoog in het vaandel. Niveauverschillen, sanitair, … vergen extra aandacht voor
rolstoelgebruikers. Voor personen met een auditieve, visuele of verstandelijke beperking
kunnen er zeker ook extra inspanningen gebeuren om de sportactiviteit actief of passief bij te
wonen. Bij de toegankelijkheidsambtenaar van de Stad kan men terecht voor meer informatie
en advies rond de effectiviteit van geplande inspanning. Zie ook de website van de stad
(www.stad.gent/toegankelijkheid).
Opheffingsbepalingen
Het ‘subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen’, goedgekeurd in zitting
van de gemeenteraad van 16/12/2013, wordt opgeheven met ingang van 01/01/2021.
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Overgangsbepalingen
Volgende indientermijnen gelden voor sportieve evenementen die doorgaan in de maanden
januari, februari en maart van het kalenderjaar 2021:
a. in januari 2021: aanvragen kunnen worden ingediend bij de Sportdienst tot ten laatste 14
dagen vóór de startdatum van het evenement
b. in februari of maart 2021: aanvragen kunnen worden ingediend bij de Sportdienst tot ten
laatste 1 maand vóór de startdatum van het evenement.
Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021 en wordt 3-jaarlijks geëvalueerd.
(einde reglement)
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