Subsidiereglement Organisatie van sportmanifestaties door een erkend Organisatiecomité
Het betreft hier een stedelijke toelage voor die Waregemse verenigingen die als
organisatiecomité erkend worden (zie erkenningsreglement) en een bijzondere
sportmanifestatie organiseren waarbij voor het grote publiek de actieve sportbeoefening
bevorderd wordt en/of met een bijzondere uitstraling voor de stad.
Deze bijzondere subsidie is vermeld op een afzonderlijk begrotingsartikel.( 76406/332-01)
Iedere aanvraag zal afzonderlijk onderzocht worden en het College van Burgemeester en
Schepenen zal een beslissing nemen na voorafgaand advies van de stedelijke sportraad.
Teneinde een deskundig oordeel te kunnen vellen over de eventuele grootte van de
ondersteuning, moet een dossier voorgelegd worden dat volgende gegevens bevat :
- een degelijke gemotiveerde toelichting over het sportevenement zelf : datum, plaats,
uitgenodigde deelnemers (reikwijdte van doelpubliek), programma, drukwerk….
- een begroting (inkomsten en uitgaven), inclusief een overzicht van de financiële,
materiële en logistieke behoeften, een publiciteitsplan en/of mediaplan
- organisator : juridische structuur, samenstelling organisatiecomité
Bijkomende bepalingen :
- het evenement moet plaatsvinden op het grondgebied van Waregem en dient
toegankelijk te zijn voor iedere geïnteresseerde.
- de bijzondere subsidie kan slechts voor één activiteit per vereniging jaarlijks
toegekend worden
- de vereniging mag geen winstoogmerk nastreven en de subsidie mag enkel aangewend
worden voor het doel waarvoor zij is toegekend
- subsidiecriteria :
o regionaal karakter : max. 250 euro
o provinciaal karakter : max. 400 euro
o nationaal en internationaal karakter : max. 800 euro
- de subsidie zal enkel uitbetaald worden nadat een stavingsdossier door het College van
Burgemeester en Schepenen werd aanvaard
- het stavingsdossier moet gepaard gaan met een verklaring van juistheid en
volledigheid van de voorzitter en secretaris
- ingeval van bewezen onjuiste gegevens kan het stadsbestuur de subsidie terugvorderen
- in alle publiciteit moet vermeld worden : met medewerking van stad Waregem en een
uitnodiging dient gericht te worden aan de sportraad en aan het College van
Burgemeester en Schepenen.
- Sportmanifestaties die reeds in aanmerking komen voor subsidie onder een ander
begrotingsartikel van de stadsbegroting komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
De aanvraag dient via een speciaal daartoe bestemd formulier
- voor manifestaties in de eerste helft van het jaar (januari- juni)
uiterlijk tegen 15 oktober van het voorafgaandelijk jaar van de sportmanifestatie
gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein
2, 8790 Waregem.
- voor manifestaties in de tweede helft van het jaar (juli-december)
uiterlijk tegen 15 maart van hetzelfde jaar van de sportmanifestatie gericht te
worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 2, 8790
Waregem.
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Na kennisname vanuit het College wordt door de sportraad advies verstrekt over de betrokken
aanvraag in de eerstvolgende bestuursvergadering. Het gemeentebestuur stelt de aanvrager na
het advies van de sportraad in kennis van de uiteindelijke beslissing.

Inlichtingsfiche erkend organisatiecomité

Naam organisatiecomité: ---------------------------------------------------------------------------Nummer organisatiecomité: ……………………………………………………………….
Rekeningnummer van de sportorganisatie: ----------------------------------------------------op naam en adres van: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contactpersoon (alle briefwisseling omtrent het dossier zal met deze persoon gevoerd
worden):
Naam: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Straat + nr.: ---------------------------------------------------------------------------------------------Postnummer en gemeente / stad : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefoon/gsm : ---------------

Fax : ------------------------

E-mail: --------------------------------------------------------------------------------------------------Gelieve dit formulier, samen met de hiernavolgende specifieke aanvraagformulieren, terug te
sturen naar onderstaand adres (tegen 15 oktober voor manifestaties die plaatsvinden in de
eerste helft van het jaar(januari-juli) of tegen 15 maart voor manifestaties die plaatsvinden in
de tweede helft van het jaar (juli-december).
Dossiers die niet tijdig ingediend worden, onvolledig ingevuld zijn of die niet vergezeld zijn van de
gevraagde documenten komen niet in aanmerking voor ondersteuning. (Uitsluitingscriterium
Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op het mogelijk samenwerken rond een sportief initiatief.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u het recht kennis te nemen van uw
gegevens of ze te laten verbeteren. .
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Naam sportmanifestatie: .......................................................................................................
Datum: ....................................................................................................................................
Plaats: .....................................................................................................................................
Beknopte omschrijving van de manifestatie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Hoe dikwijls vindt de manifestatie plaats in Waregem?

jaarlijks



tweejaarlijks 

Om de …
jaar



Aangeboden discipline(s): .....................................................................................................
Doelgroep:
jeugd
volwassenen 

(slechts 1 vakje aankruisen)

senioren



alle
leeftijden

Behoort het evenement tot een criterium of gelijkaardige formule?



Ja / Nee

Zo ja: tot welk criterium?
…………………………………………………………………………..
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Deelnemers:
Schatting voor geplande editie
verwacht aantal deelnemers: …………………….….
 België
Belgen:
Waarvan ………Vlamingen
En waarvan ………West-Vlamingen
En waarvan …….. uit de eigen gemeente
 Buitenland
opsomming landen

aantal

…………………..…
……..

………………………

…………………..…
……..

………………………

…………………..…
……..

………………………

…………………..…
……..

………………………

Begroting:
Gelieve als bijlage een begroting van uw sportmanifestatie bij te voegen.
Documentatie:
Gelieve als bijlage de nodige beknopte en essentiële documentatie bij te voegen.
Sponsordossier (welk bedrag wordt gevraagd voor welke sponsorreturn?):
Gelieve uw sponsordossier bij te voegen
Waregemse uitstraling:
geschreven
pers



beeldpers



andere



Aantal drukwerken:
…… Affiches

……

folders

andere

………………………
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