Dienst sport Mechelen
Stedelijk reglement inzake subsidie voor opleidingen
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 november 2016.
De stad Mechelen tracht via subsidiëring van Mechelse sportverenigingen een structurele, financiële boost te geven
ter ondersteuning van de Mechelse sportclubs om de Mechelaars op een kwalitatieve manier aan sport te kunnen
laten doen.
Een belangrijke graadmeter van kwaliteit vormen de opleidingen die gevolgd worden door de bestuursleden en
trainers van de sportverenigingen. Voor het volgen van opleidingen, studiedagen, workshops, e.d.m. kan een opleidingssubsidie bekomen worden.
Artikel 1: Kredieten
Binnen de perken van de kredieten, goedgekeurd op de begroting van de stad Mechelen, kunnen subsidies voor
opleiding verleend worden aan Mechelse sportverenigingen.
Artikel 2: Algemene subsidiëringsvoorwaarden
Subsidiëring kan slechts worden toegekend aan de vereniging op voorwaarde dat:
2.1
de vereniging een ‘erkende sportvereniging in Mechelen’ is;
(zie reglement ‘Erkende sportvereniging in Mechelen’)
2.2
de vereniging minimum 20 actieve leden telt, die door de vereniging zijn aangesloten bij de desbetreffende
sportfederatie. Actieve leden zijn alle actieve sporters, sportbegeleiders, bestuursleden, juryleden, scheidsrechters, ploegafgevaardigde … die mee instaan voor het sportieve gebeuren van de werking van de sportvereniging
Artikel 3: Specifieke subsidiëringsvoorwaarden
De subsidie kan slechts worden toegekend op voorwaarde dat:
3.1
De opleiding/bijscholing betrekking heeft op sportbestuurlijk, sportmedisch of sporttechnisch vlak.
3.2
De opleiding/bijscholing gegeven of erkend wordt door Sport Vlaanderen (VTS), B.O.I.C., of door de
overkoepelende sportfederatie.
3.3
De opleiding/bijscholing gegeven wordt door andere sportgerelateerde instanties of organisaties (bijv. VSF,
Dynamo, Sportac, …). Deze lijst is niet limitatief. Opleidingen die afwijken van bovenstaande instanties zullen
bij de beoordeling van de dossiers onderzocht worden.
3.4
De opleiding/bijscholing succesvol werd afgerond door het lid in het afgelopen kalenderjaar.
Artikel 4: Aard van de subsidie
4.1
Het bedrag van de subsidie voor opleiding wordt vastgelegd op:
- 100% van de inschrijvingsprijs;
- met een maximum van 150 euro per persoon per kalenderjaar.
Artikel 5: Aanvraag tot subsidie
5.1
Sportverenigingen die in aanmerking wensen te komen voor de subsidie voor opleiding, moeten hiertoe
uiterlijk op 1 maart een digitale aanvraag (inclusief bewijsstukken) indienen.
5.2
Volgende bewijsstukken zijn verplicht toe te voegen aan de aanvraag voor subsidie voor opleiding:
- BEWIJSSTUK 1: kopie van alle behaalde diploma’s / attesten / getuigschriften die behaald werden in het
afgelopen kalenderjaar. Overzicht per lid.
- BEWIJSSTUK 2: staving van de inschrijvingsprijs van elke gevolgde opleiding.
5.3
Door het indienen van de aanvraag verklaart de sportvereniging zich akkoord met alle bepalingen van dit
reglement.
5.4
Bij goedkeuring van het dossier wordt de toegekende subsidie zo spoedig mogelijk uitbetaald.
Artikel 6: Verlenen/weigeren van de subsidie
6.1
De sportvereniging kan enkel in aanmerking komen voor de subsidie voor opleiding wanneer de aanvraag
tijdig en volledig wordt ingediend. Elke aanvraag wordt onderzocht door de dienst Sport.
6.2
Het college van burgemeester en schepenen verleent of weigert de subsidie voor opleiding op basis van de
ingediende aanvraag.

Artikel 7: Controle en sancties
7.1
De dienst sport heeft het recht alle vormen van controle m.b.t. het ingediende dossier uit te voeren en/of
bijkomende inlichtingen te vragen;
7.2
Deze info moet binnen een termijn van 2 weken aan de dienst sport worden overgemaakt;
7.3
Het college van burgemeester en schepenen kan volgende maatregelen treffen bij het verstrekken van
onjuiste of onvolledige informatie:
- het weigeren van (een gedeelte van) de aan het reglement verbonden subsidie.
- het intrekken van de erkenning.
7.4
Elk bedrog, poging tot bedrog of overtreding van dit reglement wordt gesanctioneerd met het verlies van
een aanspraak op een subsidie gedurende 5 jaar nadat het bedrog, poging tot bedrog of de overtreding
werd vastgesteld.
7.5
De subsidie die ten onrechte werd uitgekeerd zal lastens de sportvereniging worden teruggevorderd.
Artikel 8: Inwerkingtreding / inschrijvingsdatum
8.1
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2017.
8.2
Voor de subsidie inzake opleiding van het werkingsjaar dienen de aanvragen binnen te zijn tegen uiterlijk 1
maart van het begrotingsjaar.
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