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BELEIDSPRIORITEIT SPORT 4  

KANSOPSPORT 

INHOUD 

artikel 1 doelstelling - algemeen 

artikel 2 subsidievoorwaarden 

artikel 3 aard en berekening van de subsidies 

 

ARTIKEL 1: DOELSTELLING - ALGEMEEN 

1.1.- In uitvoering van het decreet lokaal sportbeleid 6 juli 2012, houdende het stimuleren en 
subsidiëren van een lokaal sportbeleid en bedoeld voor de uitvoering van de Vlaamse 
beleidsprioriteiten. 

1.2.- Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden 
subsidies verleend aan beleidsprioriteit 4 van het lokaal sportbeleid voor het voeren van een  
beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen 
gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport. 

ARTIKEL 2: SUBSIDIEVOORWAARDEN 

2.1.- Beleidsprioriteit 4 subsidieert samenwerkingsverbanden met partners als o.a.  

 ▪ OCMW- Schoten 

 ▪ Diversiteits- en integratiecentrum Prisma vzw 

 ▪ Recreas vzw (Recreatief Aangepast Sporten) 

 ▪ Dagcentra 

 ▪ Buko - Bubao - Buso 

 ▪ ---------------------------- 

2.2.- De partners zijn - voor zover ze aan de doelstelling voldoen - niet limitatief. 

2.3.- Een afsprakennota regelt de toepassings- en de verantwoordingsmodaliteiten. 

ARTIKEL 3: AARD EN BEREKENING VAN DE SUBSIDIES 

3.1.- Het decreet Lokaal Sportbeleid van 6 juli 2012, bepaalt voor beleidsprioriteit 4, een 
bestedingspercentage van 10 % van 3,12 euro (2,4 euro per inwoner + 30 % co-financiering) 

3.2.- De financieel beheerder is SportPROM Schoten vzw. In functie van de discretie gebeurt de 
facturatie van de transversale partner aan SportPROM Schoten vzw. 

 

_______________________EINDE BPS4                  _______________________ 
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BELEIDSPRIORITEIT SPORT 4 

KANSOPSPORT  

AFSPRAKENNOTA 

 

▪  In uitvoering van het decreet lokaal sportbeleid 06 juli 2012, houdende het stimuleren en 
subsidiëren van een lokaal sportbeleid en bedoeld voor de uitvoering van de Vlaamse 
beleidsprioriteiten. 

▪  Beleidsprioriteit 4 van het lokaal sportbeleid heeft tot doel: het voeren van een beweeg- en 
sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke 
kansen krijgen om actief te participeren in sport. 

▪  Ter realisatie van de doelstelling van het vigerende reglement, BPS4.  

1. Afspraak met betrekking tot een partnership 

Tussen SportPROM Schoten vzw vertegenwoordigd door 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

en de transversale partner 

beleidsdomein:----------------------------------------------------------------------------------- 

Identificatiegegevens dossierverantwoordelijke  

naam, voornaam    

straat  nr.   

postnummer – plaats   

telefoon / gsm   

mail   

 

2. Afspraak met betrekking tot de toepassing 

Toepassingsmodaliteiten: 

in te vullen i.f.v. de realisatie. 

 

3. Afspraak met betrekking tot de verantwoording 

▪  de uitgaven die in aanmerking komen ter verantwoording van artikel 3 omvatten de 
deelnameprijzen  

° gemeentelijke sportkampen 
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° gemeentelijke schoolsportacademie  

° ……………… 

▪  de financieel beheerder is SportPROM Schoten vzw. In functie van de discretie gebeurt de 
facturatie van de transversale partner  naar SportPROM Schoten vzw 

 

voor akkoord 

dossierverantwoordelijke SportPROM Schoten vzw  dossierverantwoordelijke 

 

 

 

 

___________________EINDE BPS4 AFSPRAKEN                   __________________ 

 

 

 
 

 


