REGLEMENT

Gemeenteraad van 30-11-2017j

TOEKENNING VAN EEN FUSIEPREMIE
Artikel 1
Binnen de perken van het in het budget ingeschreven krediet onder artikelnummer 0764-00 649201 kan het
college van burgemeester en schepenen een fusiepremie verlenen.
Artikel 2
De fusiepremie is bedoeld om enerzijds, sportverenigingen te stimuleren om sterke kernen - al dan niet
geografische kernen - te vormen waarbij krachten kunnen gebundeld worden en de activiteiten van beide
gefuseerde clubs op elkaar worden afgestemd en anderzijds, de inspanningen en directe en indirecte kosten
verbonden aan dergelijke fusie te vergoeden.
Artikel 3
Om van de fusiepremie te kunnen genieten, moet de fusieclub cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen:
- beide gefuseerde clubs moeten voor de fusie erkend zijn als Tiense sportvereniging;
- één of beide gefuseerde clubs moeten voor de fusie reeds een eigen jeugdwerking gehad hebben;
- de naam van de fusieclub moet verwijzen naar de beide vroegere clubs of een volledig nieuwe naam zijn;
- de nieuwe fusieclub moet een vzw zijn waarvan de statuten gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad;
- de nieuwe fusieclub moet minimum 100 leden tellen.
Artikel 4
§1: Voor het bekomen van een fusiepremie dient de nieuwe fusieclub een schriftelijke aanvraag in te dienen
bij het college van burgemeester en schepenen die voor advies wordt voorgelegd aan de stedelijke sportraad.
Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van een verklaring op eer over het aantal leden, de statuten en het
bewijs van publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.
§2: De schriftelijke aanvragen worden behandeld volgens indieningsdatum.
Artikel 5
De fusiepremie bedraagt:
€ 5.000 voor fusieclubs met meer dan 300 leden
€ 4.000 voor fusieclubs vanaf 200 tot 299 leden
€ 3.000 voor fusieclubs vanaf 100 tot 199 leden.
Artikel 6
§1: De nieuwe fusieclub kan slechts één maal een fusiepremie aanvragen conform onderhavig reglement.
§2: De gefuseerde clubs alsook de nieuwe fusieclub, zijn uitgesloten van de toelage van € 500/club voor
fusie (art 6 punt 5 samenwerkingsverbanden) in het kader van het reglement ‘Kwaliteitsvolle
jeugdsportwerking en samenwerkingsverbanden voor erkende Tiense sportverenigingen’. Fusieclubs die niet
voldoen aan het in dit reglement voorgeschreven minimum ledenaantal kunnen wel een beroep doen op deze
toelage van € 500/club.
§3: Clubs die fuseren hebben in het jaar van de fusie nog recht op hun normale subsidies van het afgelopen
werkingsjaar.
Artikel 7

De verleende toelage is onderworpen aan de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de
toekenning en op de aanwending van sommige toelagen. Derhalve is de toelagetrekker er in ieder geval toe
gehouden de toelage geheel of gedeeltelijk terug te betalen indien hij de toelage niet aanwendt voor het doel
waarvoor zij hem werd toegekend of indien hij één of meerdere van de gevraagde stukken niet verstrekt.
Bovendien heeft de stad Tienen na controle van de verantwoordingsstukken door de ambtenaren van de
sportdienst van de stad Tienen of de leden van de raad van bestuur van de sportraad, het recht alle eventueel
aan de toelagetrekker verleende toelagen voor het betrokken werkingsjaar niet uit te keren of terug te
vorderen.

