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Reglement: 
TOELAGEN BIJZONDER SPORTPROJECT 

 
 

DOEL BETOELAGING 

Het stimuleren van de creativiteit en vernieuwingszin om buitengewone of vernieuwende sportprojecten te organiseren 
of om de kwaliteit van een bestaand sportproject te verhogen.  

VOORWAARDEN BETOELAGING 

Iedereen kan een aanvraag indienen als het project voldoet aan onderstaande voorwaarden. 

ALGEMENE DOELSTELLINGEN 
― Het project zet mensen aan tot bewegen met als uiteindelijk doel het bevorderen van de gezondheid en/of het 

verhogen van het welzijn of de levenskwaliteit waarbij de fysieke inspanning centraal staat en/of het denkvermogen 
gestimuleerd wordt en/of het sociale leven al dan niet in samenspel met dieren versterkt wordt. 

― Het project heeft vastomlijnde doelstellingen en doelgroepen m.a.w. het project heeft de betrachting om nieuwe 
leden aan te trekken of het sportieve niveau te verhogen of de sporttak kenbaar te maken bij een breder publiek of 
meer mensen de mogelijkheid te bieden aan sport te doen, enz. 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
Het project: 
 gaat over een éénmalige sportproject; 
 gaat over een sportproject van beperkte duur waarbij de sportdienst met advies van de AAS&B beslist wat 

‘beperkte duur’ inhoudt; 
 is een activiteit buiten de dagelijkse werking gericht op G-sport; 

― het project staat ook open voor niet clubleden, in het bijzonder voor Hoeseltenaren; 
― het project vindt plaats op het grondgebied van de gemeente Hoeselt; 
― het project beschikt over een communicatieplan; 
― het project streeft geen winst na en heeft geen commerciële doeleinden (niet voor persoonlijk gewin); 
― eenzelfde project kan slechts één keer per kalenderjaar een financiële ondersteuning krijgen; 

VERNIEUWEND PROJECT OF KWALITEITSVERHOGING VAN BESTAAND PROJECT 
― De voorgestelde initiatieven of een gedeelte ervan, moeten gecatalogeerd kunnen worden onder de noemer 

“bijzonder of vernieuwend in onze gemeente”. Als de aanvrager een vereniging is, dient het project de reguliere 
werking van de vereniging te overstijgen. De sportdienst met advies van de AAS&B bepaalt wanneer een project uit 
het verleden opnieuw als vernieuwend wordt beschouwd. 

― Aan een bestaand sportproject wordt een professionele toevoeging gedaan die maakt dat de kwaliteit van de 
activiteit tot een hoger niveau getild wordt. de professionele toevoeging overstijgt de normale werking en 
budgettering van de aanvrager. 

INDIENEN AANVRAAG 

Het volledig aanvraagdossier moet  ten laatste 2 maanden vóór het plaatsvinden van de activiteit en vooraleer er ook 
maar enige vorm van promotie over het desbetreffende project is verschenen, ingediend worden bij de sportdienst. 

BEOORDELING AANVRAAG 

De sportdienst kent de subsidie toe met advies van de AAS&B die ook een controlerende functie heeft. 
De vzw sport Hoeselt beslist in niet voorziene gevallen en bij betwisting. 
Als men voldoet aan de criteria ontvangt de club het corresponderend subsidiebedrag. 

Bij goedkeuring wordt een subsidiebedrag toegekend, rekening houdend met: 
― het sportief belang van het project; 
― het beschikbare budget van de vzw Sport Hoeselt binnen het begrotingsjaar; 
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― de totale begroting van het projectdossier; 
― de door andere overheidsbesturen of instellingen toegekende subsidies; 
― de mate waarin voldaan wordt aan de voorwaarden en criteria zoals vermeld in dit reglement. 

De betaling van de toegekende subsidie gebeurt in twee delen: 60% wordt overgemaakt voor de aanvang van het project 
en 40% wordt overgemaakt na ontvangst en goedkeuring van het volledig ingevulde evaluatieverslag. 

CRITERIA BETOELAGING 

― Alle ingediende kosten worden op hun sportieve bijdrage en opportuniteit beoordeeld.  
― De eventueel in aanmerking komende kosten zijn: de kost van gediplomeerde lesgevers- en de vrijwilligerskost die op 

een legale wijze worden vergoed, de huur van zaal, verzekering, kosten gemaakt voor sportieve doeleinden: sport- en 
veiligheidsmateriaal, medische bijstand, de drukwerken en promotievoering, enz.  

― De terugbetaling van gemaakte kosten die voldoen aan de criteria kunnen begrensd zijn. 
― Het project verdient een bonus bij een samenwerking van minstens 2 erkende Hoeseltse sportclubs. 

VERPLICHTINGEN AANVRAGER 

― Al het promotiemateriaal vermeldt duidelijk leesbaar ‘georganiseerd met de steun van de sportdienst Hoeselt’. 
― Het logo van de sportdienst wordt gebruikt bij de promotiecampagne en wordt los geplaatst van de sponsors en bij 

voorkeur in de kop van de aankondiging. 
― De sportdienst ontvangt een drukproef van alle drukwerk op voorhand en een exemplaar van de definitieve versie. 
― Vanaf de aanvang en tijdens het project moet de promotiematerialen van de sportdienst met het logo van de 

sportdienst duidelijk zichtbaar voor zijn voor publiek en deelnemers. 
― De sportdienst ontvangt zo spoedig mogelijk na het project 5 foto’s van het project. De sportdienst krijgt de 

toestemming om deze te mogen publiceren in het gemeentelijk infoblad, op de gemeentelijke website of, op andere 
communicatiekanalen van de Gemeente Hoeselt of sportdienst. 

― De sportdienst ontvangt 8 gratis toegangskaarten, zodat controle en beoordeling mogelijk zijn. 

AFGELASTING OF WIJZIGING GOEDGEKEURDE PROGRAMMA 

Indien het project niet plaats zou vinden, of indien de uitwerking van het project grondig werd gewijzigd dat het niet 
meer in overeenstemming is met de oorspronkelijke subsidieaanvraag, dient de organisator dit onmiddellijk mee te delen 
aan de sportdienst. De sportdienst met advies van de AAS&B zal zich dan beraden over de gewijzigde aanvraag en heeft 
het recht om het tweede subsidieschijf niet uit te betalen en eventueel de eerste schijf terug te vorderen, tenzij er 
overmacht kan aangetoond worden. 

INDIENEN EVALUATIE MET FINANCIEEL VERSLAG 

― De subsidie moet gebruikt worden voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend. 
― De sportdienst ontvangt binnen 6 weken na afloop van het project een evaluatieverslag en financiële afrekening. 
― Bij laattijdig of onvolledig indienen van het evaluatieverslag wordt de tweede subsidieschijf niet meer uitbetaald. 
― De aanvrager die ten onrechte subsidies heeft verkregen, kan voor langere tijd worden uitgesloten van deze 

subsidiëring met een minimum van 1 jaar.  

INFO 

― De aanvrager is verantwoordelijk voor de uitwerking, de organisatie, het effectieve plaatsvinden en de financiële 
afhandeling van het initiatief. De vzw sport Hoeselt en de sportdienst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
activiteiten die de aanvrager onderneemt in het kader van dit subsidiereglement. 

― Voor de uitvoering van dit reglement voorziet de vzw Sport Hoeselt met advies van de AAS&B jaarlijks een budget. 
― De raad van bestuur van de vzw sport Hoeselt keurt met advies van de AAS&B het reglement goed waarna het in 

voege treedt. 

 
Goedgekeurd op de raad van bestuur van de vzw sport Hoeselt op 22.02.2022. 


