REGLEMENT

REGLEMENT TOELAGE VOOR UITZONDERLIJKE SPORTMANIFESTATIES

Gemeenteraad 30 april 2020

Artikel 1
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde krediet, kan het college van
burgemeester en schepenen een toelage verlenen aan:
- erkende sportverenigingen die een uitzonderlijke sportmanifestatie inrichten
- erkende ontspanningsverenigingen die een speciale manifestatie inrichten
Artikel 2
Een uitzonderlijke sportmanifestatie is een sportorganisatie die voor de erkende sportvereniging niet tot de
normale werking behoort qua omvang en financiële inbreng en die een meerwaarde qua uitstraling betekent
voor de betrokken vereniging en de stad Tienen. De sportmanifestatie moet op het grondgebied van de stad
Tienen plaats vinden. Indien de vereniging kan aantonen dat er voor de organisatie van de grote
sportmanifestatie geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op het stedelijk
grondgebied, of hiervoor geen toelating verkrijgt, kan van deze verplichting worden afgeweken.
Alle erkende sport- en ontspanningsverenigingen kunnen ook een toelage krijgen voor hun 25-50-75 en 100
jarig bestaan en veelvouden hiervan, indien er ook effectief een viering met organisatie plaats vindt.
Artikel 3
De toelage wordt steeds uitgekeerd aan de erkende sport- of ontspanningsvereniging.

dienst sport

Artikel 4
De aanvraag voor de toelage dient gericht aan de stad Tienen, dienst sport, Grote Markt 27 te 3300 Tienen
aan de hand van het formulier “aanvraag uitzonderlijke sportmanifestatie” te verkrijgen op de dienst sport of
het digi-loket. De aanvraag moet jaarlijks ingediend worden ipv binnen zijn vóór 1 april van het jaar waarvoor
een toelage wordt aangevraagd.
De aanvraag moet voldoende gestaafd worden met de nodige gegevens over de inrichting: naam van de
manifestatie, belangrijkheid, datum, programma, mogelijk aantal deelnemers of deelnemende verenigingen,
een gedetailleerde ontwerpbegroting ( inkomsten en uitgaven).
Ten laatste 2 maanden na de sportmanifestatie zal de vereniging een afrekeningdossier met de nodige
facturen, neerleggen bij de dienst sport van de stad.
Na advies van Netwerk Sport en goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen of de
gemeenteraad, zal het bedrag overgemaakt worden aan de club.
Artikel 5
Bij de beoordeling van de aanvraag en de bepaling van de ondersteuning zullen volgende criteria worden
gehanteerd:
-de uitstraling van de prestatie (mondiaal, europees, nationaal,…)
-het niveau en het belang van de manifestatie: wereldkampioenschappen, europese of internationale
deelname, belgische of provinciale kampioenschappen, regionale meetings,...
-de mogelijke impact van de manifestatie en de promotionele waarde ervan voor de stad ;
Artikel 6
Aangezien de toelage het bedrag van vierentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro niet overschrijdt, is de
begunstigde, met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en
de aanwending van sommige toelagen, ertoe gehouden om de toelage te gebruiken voor het doel waarvoor ze
werd toegekend en elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de Stad Tienen toestemming te verlenen om
eventueel ter plaatse het gebruik van de toegekende toelage te controleren.
Artikel 7
Dit reglement is van toepassing voor de bijzondere sportmanifestaties georganiseerd vanaf 1 januari van elk
jaar.

