gemeentebestuur Hoeselt
Gemeentelijk subsidiereglement
“subsidiereglement ter ondersteuning voor talentvolle sporters“
ggk. gemeenteraad 29 april 2010
Artikel 1.

Binnen de perken van de kredieten, voorzien in het budget van de vzw Sportcentrum, wordt aan talentvolle sporters, een toelage verleend.
Dit budget en desgevallend dan ook de toelage is jaarlijks aanpasbaar.

Artikel 2.

Deze toelage heeft tot doel talentvolle atleten te ondersteunen met het oog op de uitbouw van een succesvolle sportloopbaan.

Artikel 3.

De berekening en uitbetaling van de toelage gebeurt volgens de procedure en de criteria zoals hierna zijn vastgesteld.

Artikel 4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

PROCEDURE
het reglement en aanvraagformulier zijn te verkrijgen bij de sportdienst of te downloaden van de website van de sportdienst.
de aanvrager bezorgt de volledig ingevulde en ondertekende formulieren aan de Sportdienst
de aanvraag wordt ter advies voorgelegd aan de AAS&B
het advies van de AAS&B wordt samen met de aangehechte aanvraag voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.
de aanvrager wordt op de hoogte gebracht van de beslissing, hetzij rechtstreeks vanuit het College van Burgemeester en Schepenen, hetzij
via de sportdienst en dit steeds schriftelijk.

Artikel 5.

TIMING
De toegekende toelage zullen pas na het lopende kalenderjaar uitbetaald worden, maar wel voor 1 april van het jaar volgend op het lopende
kalenderjaar. Als blijkt dat de som van alle ingediende aanvragen in dat jaar groter is dan het beschikbare budget, dan worden de
toegekende bedragen voor alle weerhouden aanvragen procentueel in mindering gebracht.

Artikel 6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

CRITERIA
enkel individuele sporters**, valide of andersvalide, komen in aanmerking
alle sporttakken die niet onder de noemer ‘ploegsport’ gecatalogeerd zijn komen in aanmerking (lijst BLOSO individuele sporten)
de atleet moet gedomicilieerd zijn in Hoeselt (inwoner van Hoeselt)
de sporter mag geen betaalde sportbeoefenaar zijn. Hieronder worden die sporters verstaan die onderworpen zijn aan de wet van 24
februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars.
de atle(e)te mag de toelage aanwenden als tussenkomst in de kosten voor deelname aan binnen- en buitenlandse tornooien en/of
competities voor zover deze hiervoor niet wordt gesubsidieerd door een andere overheid dan de gemeentelijke.
de atle(e)t(e) moet reeds hoog gewaardeerde prestaties kunnen voorleggen. Meer in het bijzonder dient hij/zij reeds prestaties te hebben
neergezet op het hoogste nationale niveau in zijn/haar discipline of dient in zijn/haar leeftijdscategorie prestaties te hebben verricht die
uitzicht geven op een internationale carrière.
de atle(e)t(e) moet onkosten met betrekking tot zijn/haar sportbeoefening kunnen voorleggen aan de hand van officiële bewijzen en/of
bankuittreksels. De toelagen kunnen de som van de onkosten niet overtreffen.
Eventuele tussenkomsten vanwege de federatie dienen te worden vermeld in het aanvraagdossier.
De gemeente heeft de vrijheid hieromtrent inlichtingen in te winnen bij de betrokken sportfederatie.

6.5.
6.6.
6.7.

Artikel 7.

CONTROLE
Controle op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik uitgeoefend worden door een afgevaardigde of gevolmachtigde
van het College van Burgemeester en Schepenen. Het vaststellen van misbruiken of het niet-naleving van hoger genoemde voorschriften
kan leiden tot het terugvorderen van de toelage en zelfs tot het weigeren van latere aanvragen.

Artikel 8.

Het College van Burgemeester en Schepenen regelt, op advies van of na advies gevraagd te hebben aan de AAS&B, de niet-voorziende
gevallen en besluit bij betwistingen.

Artikel 9.

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit, alsook met de uiteindelijke toekenning van de
toelagen volgens de vooropgestelde criteria.

**individuele sport is een sport die door één persoon als individu kan uitgeoefend worden. De sport kan beoefend worden zonder dat het noodzakelijk is dat deze zich in een
team moet begeven of een tegenspeler nodig heeft die het mogelijk maakt de sport te beoefenen.
Het kan wel zo zijn dat een individuele sporter tijdelijk deel uitmaakt van een team. Bij individuele sporten is de individuele prestatie bepalend voor de uitkomst van de
wedstrijd of competitie, ondanks dat teambelangen een rol kunnen spelen. Deze teamvorm is slechts van tijdelijke aard en ondergeschikt aan het gros van de uitoefening van
de sport (meerdere individuele disciplines met 1 teamdiscipline binnen de sporttak)
Vb. een zwemmer kan individueel aantreden voor haar land, doch ook tijdelijk in een estafetteteam zitten.
Welke sporten zijn individuele sporten ?
Gymnastiek, golf, hippische sporten, schaatsen, skiën, watersporten, atletiek, bridge, badminton, gevechtssporten, tafeltennis, schaken, gewichtheffen, triatlon, duatlon
(Bloso, H. CAERS) & biljart, snooker, darts, yoga, pétanque, wielersport, wandelen, fitness, tennis, motorsport, sportschieten, duiksport, skiën (zie lijst Alg. Verg. Sportraad).
De lijst van de individuele sporten is aanpasbaar op advies van de sportraad.
Einde

