Dienst Sport Mechelen
Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 november 2016.
Artikel 1: Kredieten
Binnen de perken van de kredieten, goedgekeurd op de begroting van de stad Mechelen, kunnen
evenementensubsidies 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
3.1
Het evenement mag geen organisatie zijn van een commerciële organisatie of hiermee een samenwerking
hebben.
3.2
Het evenement moet plaatsvinden op Mechels grondgebied.
3.3
Er kunnen maximum 2 evenementen per sportvereniging per jaar worden ondersteund.
3.4
Indien een aanvraag wordt ingediend voor een evenementensubsidie kan er geen aanvraag worden
ingediend voor hetzelfde evenement bij de Mechelse sportevenementen.
3.5
Het evenement is van Vlaams niveau of hoger. Lager geklasseerde evenementen komen niet in aanmerking
voor de subsidie.
3.6
Het evenement is competitief gericht.
3.7
Een meerdaags evenement wordt beschouwd als 1 evenement.
3.8
Indien een aanvraag wordt ingediend voor een evenementensubsidie kan er geen aanspraak worden gemaakt op een andere rechtstreekse of onrechtstreekse financiële toelage van de stad Mechelen voor
hetzelfde evenement, uitgezonderd de punten toegekend via de stedelijke sportsubsidies.
3.9
In ruil voor de ondersteuning, verbindt de organisator er zich toe volgende return te voorzien voor de stad
Mechelen:
- Vermelding van het logo van de stad Mechelen op ALLE eigen communicatie. Het logo zal op vraag van
de organisator door de dienst sport ter beschikking worden gesteld;
- Vermelding van “met ondersteuning van de Stad Mechelen” op ALLE publicaties;
- Aanbrengen van 4 spandoeken van de Stad Mechelen tijdens de volledige duurtijd van het evenement.
De organisator verbindt er zich toe zorg te dragen voor de spandoeken die door de dienst sport ter beschikking worden gesteld. De spandoeken moeten afgehaald en terugbezorgd worden door de organisator. De organisator staat in voor het plaatsen, verwijderen en indien nodig reinigen van de spandoeken, tenzij anders afgesproken. Bij beschadiging of verlies van de spandoeken zal de kostprijs voor de
herstelling/heraankoop worden doorgerekend aan de organisator.
Artikel 4: Aard van de subsidie
4.1
Het bedrag van de evenementensubsidie wordt vastgelegd op basis van de behaalde punten op de diverse
criteria afhankelijk van het wedstrijdniveau van het sportevenement.
Men moet op minimum 2 verschillende criteria scoren om in aanmerking te komen voor subsidie.
4.2
De uitbetaling gebeurt na indiening van het evaluatiedossier.
4.3
De ondersteuning bedraagt maximaal 2.000 euro.

Artikel 5: Aanvraag tot subsidie
5.1
Sportverenigingen die in aanmerking wensen te komen voor de evenementensubsidie, moeten hiertoe
uiterlijk 3 maanden voordat het evenement plaatsvindt een digitale aanvraag (inclusief bewijsstukken) indienen.
5.2
Volgende bewijsstukken zijn verplicht toe te voegen aan de aanvraag voor subsidie voor sportevenementen:
- BEWIJSSTUK 1:. Stavingsdocument waarbij het wedstrijdniveau van het evenement bevestigd wordt.
- BEWIJSSTUK 2: Officiële eindrangschikking van het evenement.
Minimum van deze lijst zijn: naam, nationaliteit en federatie waarbij de sporter is aangesloten.
- BEWIJSSTUK 3: kopie van de uitgegeven eigen communicatie (cfr. artikel 3.9)
- BEWIJSSTUK 4: foto’s spandoeken (cfr artikel 3.9)
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 evenementensubsidie
6.1
De sportvereniging kan enkel in aanmerking komen voor de evenementensubsidie 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 evenementensubsidie op basis van de
ingediende aanvraag.
6.3
Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich steeds het recht een evenement te
weigeren voor subsidiëring.
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. Deze info moet binnen een termijn van 2 weken aan de dienst sport
worden overgemaakt.
7.2
De sportvereniging die een evenementensubsidie ontvangt, dient ten laatste 4 weken na het evenement
een evaluatiedossier in te dienen met de gevraagde bewijsstukken.
7.3
Het college kan volgende maatregelen treffen bij het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie:
- het weigeren van de aan het reglement verbonden subsidie.
- het terugvorderen van de reeds uitbetaalde subsidie.
Artikel 8: Inwerkingtreding / inschrijvingsdatum
8.1
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2017.
8.2
Het evaluatiedossier moet ten laatste 4 weken na het beëindigen van het evenement worden ingediend.
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HANDLEIDING AANVRAAGDOSSIER
Om in aanmerking te komen voor een evenementensubsidie moet men de digitale aanvraag ten laatste 3 maanden
voordat het evenement plaatsvindt, indienen.
Alleen Mechelse sportverenigingen die op het ogenblik van de aanvraag een erkende Mechelse sportvereniging
zijn en minimum 20 actieve leden hebben, komen voor de evenementensubsidie in aanmerking!
Let op: met het wedstrijdniveau wordt het spelniveau bedoeld dat door de spelers behaald wordt.
Bv. Wanneer er spelers zijn uit gans Vlaanderen is het wedstrijdniveau niet automatisch Vlaams niveau. Als het spelniveau hier gelijk is aan een provinciaal kampioenschap dan is dit provinciaal wedstrijdniveau.

HANDLEIDING EVALUATIEDOSSIER
Het digitale evaluatiedossier moet ten laatste 4 weken na het beëindigen van het evenement worden ingediend
samen met de bewijsstukken.
Enkele opmerkingen:
• Per criterium kan slechts 1 bedrag worden toegekend, het hoogst behaalde.
• Indien er geen bewijsstuk wordt toegevoegd bij het evaluatiedossier kan er ook op dat criterium niet gescoord worden.
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Sportevenement met Vlaams wedstrijdniveau
of Vlaams Kampioenschap
1. Niveau van het evenement
- Het wedstrijdkarakter van het evenement is Vlaams wedstrijdniveau.
- Evenementen die niet het Vlaamse wedstrijdniveau halen, komen niet in aanmerking voor een subsidie voor
sportevenementen.
Verdeling subsidie
Vlaams niveau of Vlaams kampioenschap
400 euro
Ter controle dient volgend bewijsstuk toegevoegd te worden:
BEWIJSSTUK 1: Stavingsdocument waarbij het wedstrijdniveau van het evenement bevestigd wordt.

2. Aantal deelnemers
- Aan het evenement nemen individuele sporters deel of ploegen deel.
- Bij meerdaagse evenementen wordt gekeken naar de totaliteit van de deelnemers over het ganse tornooi en niet
naar het totaal per dag.
- Bij evenementen waarbij zowel ploegen als individuele sporters deelnemen, telt het hoogst behaalde bedrag.
- Sportverenigingen die deelnemen met meer dan 1 ploeg worden gezien als 1 ploeg.
- De initiële sport bepaalt dat het gaat om een individuele of ploegsport.
(bv.: dubbelspel tennis valt onder individuele sporten omdat tennis een individuele sport is. Beachvolleybal valt onder de ploegsporten omdat volleybal een ploegsport is))
Verdeling subsidie - individuele sporten
aantal deelnemers
40 tem 80
81 tem 150
151 tem 200
201 tem 250
> 250

bedrag (euro)
100
200
300
400
500

Verdeling subsidie - ploegsporten
aantal ploegen
6 tem 10
11 tem 20
21 tem 35
36 tem 45
> 45

bedrag (euro)
100
200
300
400
500

Ter controle dient volgend bewijsstuk toegevoegd te worden:
BEWIJSSTUK 2: Officiële eindrangschikking van het evenement. Minimum van deze lijst zijn: naam, nationaliteit en
federatie waarbij de sporter is aangesloten.
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Sportevenement met Belgisch wedstrijdniveau
of Belgisch Kampioenschap
1. Niveau van het evenement
- Het wedstrijdkarakter van het evenement is Belgisch wedstrijdniveau.
Verdeling subsidie
Belgisch niveau of Belgisch kampioenschap
500 euro
Ter controle dient volgend bewijsstuk toegevoegd te worden:
BEWIJSSTUK 1: Stavingsdocument waarbij het wedstrijdniveau van het evenement bevestigd wordt.

2. Aantal deelnemers
- Aan het evenement nemen individuele sporters deel of ploegen deel.
- Bij meerdaagse evenementen wordt gekeken naar de totaliteit van de deelnemers over het ganse tornooi en niet
naar het totaal per dag.
- Bij evenementen waarbij zowel ploegen als individuele sporters deelnemen, telt het hoogst behaalde bedrag.
- Sportverenigingen die deelnemen met meer dan 1 ploeg worden gezien als 1 ploeg.
- De initiële sport bepaalt dat het gaat om een individuele of ploegsport.
(bv.: dubbelspel tennis valt onder individuele sporten omdat tennis een individuele sport is. Beachvolleybal valt onder de ploegsporten omdat volleybal een ploegsport is))
Verdeling subsidie - individuele sporten
aantal deelnemers
40 tem 80
81 tem 150
151 tem 200
201 tem 250
> 250

bedrag (euro)
200
300
400
500
600

Verdeling subsidie - ploegsporten
aantal ploegen
6 tem 10
11 tem 20
21 tem 35
36 tem 45
> 45

bedrag (euro)
200
300
400
500
600

Ter controle dient volgend bewijsstuk toegevoegd te worden:
BEWIJSSTUK 2: Officiële eindrangschikking van het evenement. Minimum van deze lijst zijn: naam, nationaliteit en
federatie waarbij de sporter is aangesloten.
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Sportevenement met internationaal wedstrijdniveau of
Europees Kampioenschap
1. Niveau van het evenement
- Het wedstrijdkarakter van het evenement is Europees wedstrijdniveau.
Verdeling subsidie
Internationaal niveau of Europees kampioenschap
600 euro
Ter controle dient volgend bewijsstuk toegevoegd te worden:
BEWIJSSTUK 1: Stavingsdocument waarbij het wedstrijdniveau van het evenement bevestigd wordt.

2. Aantal deelnemers
- Aan het evenement nemen individuele sporters deel of ploegen deel.
- Bij meerdaagse evenementen wordt gekeken naar de totaliteit van de deelnemers over het ganse tornooi en niet
naar het totaal per dag.
- Bij evenementen waarbij zowel ploegen als individuele sporters deelnemen, telt het hoogst behaalde bedrag.
- Sportverenigingen die deelnemen met meer dan 1 ploeg worden gezien als 1 ploeg.
- De initiële sport bepaalt dat het gaat om een individuele of ploegsport.
(bv.: dubbelspel tennis valt onder individuele sporten omdat tennis een individuele sport is. Beachvolleybal valt onder de ploegsporten omdat volleybal een ploegsport is))
Verdeling subsidie - individuele sporten
aantal deelnemers
40 tem 80
81 tem 150
151 tem 200
201 tem 250
> 250

bedrag (euro)
200
300
400
500
600

Verdeling subsidie - ploegsporten
aantal ploegen
6 tem 10
11 tem 20
21 tem 35
36 tem 45
> 45

bedrag (euro)
200
300
400
500
600

Ter controle dient volgend bewijsstuk toegevoegd te worden:
BEWIJSSTUK 2: Officiële eindrangschikking van het evenement. Minimum van deze lijst zijn: naam, nationaliteit en
federatie waarbij de sporter is aangesloten.

3.Nationaliteiten
- Aan het evenement nemen deelnemers met een buitenlandse nationaliteit en met een aansluiting bij een buitenlandse federatie deel.
- Bij ploegsporten telt de nationaliteit van de sportvereniging waarvan deze ploeg lid is.
(Bijv.: een Gentse voetbalploeg is een Belgische ploeg ongeacht de nationaliteiten van de spelers.)

Verdeling subsidie
aantal verschillende nationaliteiten
bedrag (euro)
3
300
4–8
400
>8
500
Ter controle dient volgend bewijsstuk toegevoegd te worden:
BEWIJSSTUK 2: Officiële eindrangschikking van het evenement. Minimum van deze lijst zijn: naam, nationaliteit en
federatie waarbij de sporter is aangesloten.
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Sportevenement Wereldkampioenschap
1. Niveau van het evenement
- Het wedstrijdkarakter van het evenement is een wereldkampioenschap.
Verdeling subsidie
Wereldkampioenschap
800 euro
Ter controle dient volgend bewijsstuk toegevoegd te worden:
BEWIJSSTUK 1: Stavingsdocument waarbij het wedstrijdniveau van het evenement bevestigd wordt.

2. Aantal deelnemers
- Aan het evenement nemen individuele sporters deel of ploegen deel.
- Bij meerdaagse evenementen wordt gekeken naar de totaliteit van de deelnemers over het ganse tornooi en niet
naar het totaal per dag.
- Bij evenementen waarbij zowel ploegen als individuele sporters deelnemen, telt het hoogst behaalde bedrag.
- Sportverenigingen die deelnemen met meer dan 1 ploeg worden gezien als 1 ploeg.
- De initiële sport bepaalt dat het gaat om een individuele of ploegsport.
(bv.: dubbelspel tennis valt onder individuele sporten omdat tennis een individuele sport is. Beachvolleybal valt onder de ploegsporten omdat volleybal een ploegsport is))
Verdeling subsidie - individuele sporten
aantal deelnemers
40 tem 80
81 tem 150
151 tem 200
201 tem 250
> 250

bedrag (euro)
300
400
500
600
700

Verdeling subsidie - ploegsporten
aantal ploegen
6 tem 10
11 tem 20
21 tem 35
36 tem 45
> 45

bedrag (euro)
300
400
500
600
700

Ter controle dient volgend bewijsstuk toegevoegd te worden:
BEWIJSSTUK 2: Officiële eindrangschikking van het evenement. Minimum van deze lijst zijn: naam, nationaliteit en
federatie waarbij de sporter is aangesloten.

3. Nationaliteiten
- Aan het evenement nemen deelnemers deel met een buitenlandse nationaliteit met een aansluiting bij een buitenlandse federatie
- Bij ploegsporten telt de nationaliteit van de sportvereniging waarvan deze ploeg lid is.
(Bijv.: een Gentse voetbalploeg is een Belgische ploeg ongeacht de nationaliteiten van de spelers.)

Verdeling subsidie
aantal verschillende nationaliteiten
bedrag (euro)
3
300
4–8
400
>8
500
Ter controle dient volgend bewijsstuk toegevoegd te worden:
BEWIJSSTUK 2: Officiële eindrangschikking van het evenement. Minimum van deze lijst zijn: naam, nationaliteit en
federatie waarbij de sporter is aangesloten.
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