
S:\1ste SF\sc - gr\2013\GR 2013\131219 GR  Reglementen beleidsprioriteiten sport 2014-2019\GR20131219 SUBSIDIEREGLEMENT 
OSV\SUBSIDIEREGLEMENT OSV (GR131219).doc  3 

SUBSIDIEREGLEMENT ORGANISATIES SPORTIEVE VRIJETIJDSBESTEDING (OSV) 

INHOUD 

artikel 1 algemeen 

artikel 2 aanvraagprocedure 

artikel 3 doelstelling 

artikel 4 subsidievoorwaarden 

artikel 5 aard van de subsidies 

 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN 

1.1.- Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden 
subsidies uitgekeerd aan door de gemeente, overeenkomstig het 'erkenningsreglement  voor 
sportverenigingen, erkende organisaties sportieve vrijetijdsbesteding' (OSV). 

1.2.- Als referteperiode geldt de periode van 16 augustus tot en met 15 augustus als respectievelijk de 
begin- en einddatum van het werkingsjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. 

1.3.- De OSV ontvangt geen subsidies via een ander gemeentelijk subsidiekanaal. 

1.4.- De OSV streeft geen commerciële doeleinden na (geen winsten genereren). 

1.5.- De zetel van de OSV is in Schoten gevestigd zoals bepaald in de statuten of het huishoudelijk 
reglement. 

1.6.- Financiële vergoedingen worden uitbetaald aan de OSV, niet aan particulieren. 

ARTIKEL 2: AANVRAAGPROCEDURE 

2.1.- De aanvragen gebeuren via daarvoor bestemde aanvraagformulieren of online aan de 
vrijetijdsdienst / sport. 

2.1.1.- De berekening van de subsidies gebeurt op basis van criteria. 

2.1.2.- De criteria geven de toestand weer op 01 januari. 

2.1.3.- De indicator geeft aan in welke mate de criteria bereikt zijn. 

2.1.4.- De indicator of het bewijs(stuk) dient bij de aanvraag gevoegd te worden. 

2.2.- Erkende OSV's ontvangen jaarlijks gedurende het tweede trimester ( april- mei- juni ) van de 
vrijetijdsdienst /sport een oproep per mail met vermelding van: 

▪  de respectievelijke username / paswoord voor het online indienen 

▪  het aanvraagformulier voor het manueel indienen 

▪  de procedure met betrekking tot indienen, bekendmaking, bezwaar en beslissing: 

- de datum van inlevering van het aanvraagdossier 

- de datum van bekendmaking van het definitieve resultaat van de puntenberekening 

- de datum voor het indienen van een bezwaar bij betwisting van het vastgestelde puntenaantal, 
gericht aan het gemeentebestuur 

- de wijze van indienen van een bezwaar:  

▪ hetzij per aangetekend schrijven met de uiterste postdatum 
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▪ hetzij aangetekend per drager tegen ontvangstbewijs vóór de datum van indiening van 
bezwaar 

- de datum waarop de sportvereniging zal ingelicht worden, na onderzoek van het 
bezwaarschrift, betreffende de getroffen beslissing. Hiertegen is geen beroep mogelijk. 

2.3.- De aanvrager respondeert per kerende op de mail van de vrijetijdsdienst / sport voor ontvangst. 

2.4.- Enkel de OSV's die voor de datum van inlevering, aansluitend op het werkingsjaar waarvoor de 
subsidie wordt aangevraagd, hun aanvraagdossier indienen komen in aanmerking voor verdere 
behandeling van het dossier. 

2.5.- De subsidiëring wordt bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van 
de sportvereniging met betrekking tot het voorgaande werkingsjaar. 

2.6.- De aanvrager dient bijkomende informatie over de ingestuurde gegevens opgevraagd door de 
vrijetijdsdienst / sport binnen de 14 dagen na de vraag te verstrekken. 

2.7.- Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te 
verifiëren of aanvullende gegevens op te vragen indien blijkt dat: 

▪  de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid of 

▪  de aanvrager de gevraagde inlichtingen weigert te verschaffen of 

▪  de aanvrager de gevraagde inlichtingen niet tijdig verschaft of  

▪  de verklaringen onjuist zijn 

in een of meerdere van bovenstaande gevallen vervalt voor de desbetreffende sportvereniging het recht 
op subsidiëring voor het betrokken jaar. 

2.8.- De OSV die in het kader van dit reglement subsidie ontvangen dienen indien de gemeente hierom 
verzoekt en overeenkomstig de wet van 14 november 1983 verantwoording af te leggen omtrent de 
besteding van de ontvangen subsidies. Deze wet stelt dat de OSV de subsidie moet gebruiken voor het 
doel waarvoor de subsidie is toegekend, namelijk een kwalitatief sportaanbod eigen aan de intrinsieke 
opdracht van de OSV. 

2.9.- De uitbetaling van de subsidies gebeurt in principe voor het einde van het jaar door 
overschrijving op de rekening van de aanvrager.  

ARTIKEL 3: DOELSTELLING 

3.1.- In uitvoering van het decreet lokaal sportbeleid van 06 juli 2012, houdende het stimuleren en 
subsidiëren van een lokaal sportbeleid en bedoeld om de Vlaamse beleidsprioriteiten te realiseren met 
name:  

het ondersteunen van een kwalitatieve uitbouw van de OSV's via een doelgericht subsidiebeleid.  

3.2.- kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging  

▪  financiële ondersteuning voor de uitbouw van de omkadering  

▪  financiële ondersteuning voor de uitbouw van de structuur  

ARTIKEL 4: SUBSIDIEVOORWAARDEN 

4.1.- De financiële ondersteuning is bedoeld voor OSV's die: 

▪  sporten aanbieden van de erkende Vlaamse sportfederaties 

of 
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▪  sporten aanbieden die voorkomen op de sporttakkenlijst (Bloso) 

of 

▪  sporten aanbieden van organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding, meer bepaald: 

vrijetijdscluster luchtactiviteiten (Vlaamse Cluster van luchtsporten vzw) 

vrijetijdscluster dierenhobby’s (Vlaamse Confederatie hengel, honden, en andere dierenhobby’s vzw) 

vrijetijdscluster internationale volkspelen (Vlaamse organisatie voor internationale volkssporten vzw) 

vrijetijdscluster traditionele volkspelen (Vlaamse traditionele volksporten vzw)  

of 

▪  sporten aanbieden met een duidelijke fysieke activiteit. 

ARTIKEL 5: AARD EN BEREKENING VAN DE SUBSIDIES 

5.1.- Het te voorziene budget is gebaseerd op een gemiddelde van het uitgekeerde bedrag per 
vereniging in het kader van het decreet Lokaal Sportbeleid van 6 juli 2012, van het vorige 
kalenderjaar, rekening houdend met het aantal OSV van het laatste jaar vermeerderd met 2. 

5.2.- Voor de berekening van de subsidie worden dezelfde parameters gehanteerd als voorzien in het 
vigerende reglement 'Beleidsprioriteit Sport 1 - kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging' 

Hierbij wordt voor de berekening dezelfde puntenwaarde gebruikt voor: 

°  kwalitatieve uitbouw van de omkadering  

°  uitbouw van de basisstructuur 

°  uitbouw van een kwalitatieve structuur 

°  kwalitatieve uitbouw van de omkadering. 

5.3.- Indien het bedrag ingeschreven in het budget niet toereikend is, worden de individuele bedragen 
proportioneel naar beneden gebracht. Overschotten leiden niet tot een verhoging van de subsidie. 

 

___________________EINDE OSV _________________________ 
 


