Dienst sport Mechelen
Stedelijk reglement inzake subsidie
voor verbeteringswerken sportinfrastructuur
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 november 2016.
Artikel 1: Kredieten
Binnen de perken van de op de begroting ingeschreven kredieten, wordt aan Mechelse sportverenigingen een subsidie toegekend voor verbeteringswerken aan de sportinfrastructuur waarvan zij gebruik maken, hetzij op basis van
hun eigendomsrecht, hetzij op basis van één of andere vorm van gebruiksrecht.
Bij overstijging van de kredieten kan het college beslissen de subsidie procentueel te verminderen om alsnog het
budget te bekomen dat voorzien werd in de begroting. De verbeteringswerken moeten betrekking hebben op veiligheid, hygiëne en/of efficiënter/duurzamer gebruik van de infrastructuur.
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.
2.3
de vereniging het statuut heeft van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).
2.4
de aangeboden sporttak voorkomt op ‘de sporttakkenlijst’ van Sport Vlaanderen.
(zie www.mechelen.be/sport)
Artikel 3: Specifieke subsidiëringsvoorwaarden
De subsidie kan slechts worden toegekend op voorwaarde dat:
3.1
de te verbeteren infrastructuur gelegen is op het grondgebied Mechelen.
3.2
de vereniging geen handelsvennootschap is en geen handel- of winstoogmerk heeft.
3.3
a) de eigenaar van de infrastructuur een verklaring ondertekent, waarin hij zijn akkoord betuigt met de verbeteringswerken, en waarin hij zich verbindt om de infrastructuur nog gedurende 5 jaar vanaf het indienen
van de subsidieaanvraag, te laten gebruiken voor sportwerking. In geval de eigenaar deze termijn niet respecteert, verbindt hij zich om een bedrag gelijk aan dit van de subsidie, ten titel van schadevergoeding aan
de stad te betalen.
b) de vereniging verklaart de infrastructuur nog gedurende 5 jaar te gebruiken. In geval de vereniging deze
termijn niet respecteert, verbindt deze zich om een bedrag gelijk aan dit van de subsidie, ten titel van
schadevergoeding aan de stad te betalen.
3.4
de sportinfrastructuur in overeenstemming is met de stedenbouwkundige voorschriften. Indien een stedenbouwkundige vergunning of andere toelatingen conform de wetgeving vereist zijn voor de uit te voeren
werken, dienen hiervan de nodige bewijsstukken te worden gevoegd bij de aanvraag.
3.5
er geen gebruik wordt gemaakt van andere subsidies betreffende de verbeteringswerken.
3.6
de werken rechtstreeks betrekking hebben op de sportieve werking van de vereniging en de beoefening
van de sporttak.
3.7.
de voorziene investeringen leiden tot een meer rationeel energiegebruik in de sportaccommodatie.
3.8.
de club bij de dienst sport maximaal 1 subsidiedossier voor sportinfrastructuur lopende heeft.
Artikel 4: Aard van de subsidie
4.1.
De subsidie bedraagt maximaal 17 500 euro, met een maximum per klasse:
 voor klasse I: 75% van de totale onkosten met een maximum van 17 500 euro
 voor klasse II: 75% van de totale onkosten met een maximum van 10 000 euro
 voor klasse III: 75% van de totale onkosten met een maximum van 5 000 euro
4.2
Werken onder klasse II en III komen slechts in aanmerking wanneer:
 de gevraagde bewijsstukken 4, 5 en 6 zoals vermeld in artikel 6 van dit reglement geen fundamentele
opmerkingen meer vermelden;
 het gevraagde bewijsstuk 7 zoals vermeld in artikel 6 van dit reglement kan voorgelegd worden en indien zich hier geen dringende werken opdringen.
Of wanneer de werken gerelateerd aan deze bewijsstukken (4, 5, 6, 7) deel uitmaken van dezelfde subsidieaanvraag.
4.3
Bij de berekening van de subsidie wordt steeds uitgegaan van de bedragen excl. BTW.

Artikel 5: Indeling van klasse
De subsidie wordt toegekend naargelang de prioriteit van de uit te voeren werken:
 Klasse I – hoge prioriteit: verplichte aanpassingswerken i.f.v. veiligheid, wetgeving en/of regelgeving van de
federatie volgens onderstaande lijst:
Verwijdering, behandeling en/of vervanging van asbesthoudend materiaal;
Aanpassingswerken voor brandveiligheidsvoorzieningen (brandtrap, noodverlichting, brandblussers, …);
Aanpassingswerken aan de elektrische installatie;
Aanpassingswerken aan de gasinstallatie;
Aanpassingswerken aan de sanitaire installatie i.f.v. de legionellawetgeving (incl. de opmaak van een
legionella beheersplan);
Aanpassingswerken om de stabiliteit van het gebouw te verbeteren zoals herstellingen aan dragende
delen. Deze werken dienen te gebeuren in overleg met een architect;
Aanpassingswerken die het rationeel energiegebruik van de sportaccommodatie verbeteren (bijv. aanbrengen van isolatie);
Herstelling van water- en winddichting om de instandhouding te verzekeren (vernieuwen daken, buitenschrijnwerk, …);
Een voorafgaande keuring en een eindkeuring i.f.v. bovenstaande werken.
Indien de wetgeving zou wijzigen, kan de opsomming onder klasse I herzien worden.


Klasse II – normale prioriteit: aanpassingswerken die strekken tot aanbeveling i.f.v. een goed beheer van de
accommodatie volgens onderstaande lijst:
Algemene aanpassingswerken aan sanitaire lokalen ter verbetering van de hygiëne (tegelwerken, toestellen, …);
Aanpassingswerken aan de verwarmings- en ventilatieinstallatie;
Aanpassingswerken aan de verlichting van de terreinen;
Aanpassingswerken i.f.v. het toegankelijk maken van de infrastructuur voor personen met een handicap.



Klasse III – lage prioriteit: aanpassingswerken i.f.v. specifieke noden van de club/accommodatie:
Aanpassingswerken aan de omgevingsaanleg (parking, omheining, … );
Aanpassingswerken aan de tribunes;
Schilderwerken;
…

De gemaakte investeringen dienen te leiden tot een meer rationeel energiegebruik. Het dossier zal hierop worden
afgetoetst bij controle van de aangevraagde werken.
Opmerking: worden niet weerhouden binnen dit subsidiereglement:
 Onderhoud en verbetering van sportgrasvelden (incl. drainagesystemen);
 Losse materialen en toestellen;
 Groenvoorzieningen/aanplantingen;
 Inrichting en inkleding van cafetaria’s en kantines.
Artikel 6: Aanvraag tot subsidie
6.1
Sportverenigingen die in aanmerking wensen te komen voor de subsidie voor verbeteringswerken sportinfrastructuur, moeten hiertoe uiterlijk op 1 maart een digitale aanvraag (inclusief bewijsstukken) indienen.
6.2
Volgende bewijsstukken zijn verplicht toe te voegen aan de aanvraag voor subsidie voor verbeteringswerken sportinfrastructuur:
- BEWIJSSTUK 1: een raming van de kostprijs der verbeteringswerken (materiaal- en/of loonkost) mét
offertes (op naam van de vereniging) ter staving van de uit te voeren werken.
- BEWIJSSTUK 2: een schriftelijke overeenkomst tussen de vereniging en de eigenaar welke aanduidt dat
de vereniging nog minimaal 5 jaar als hoofdgebruiker kan beschikken over de accommodatie. (Niet van
toepassing voor verenigingen die gebruik maken van accommodatie die in het beheer is van AGB SAM)
of eigendomsverklaring (indien eigendom van vereniging) .
- BEWIJSSTUK 3: een schriftelijke verklaring van de vereniging dat de infrastructuur nog 5 jaar zal
gebruikt worden.
- BEWIJSSTUK 4: een recent brandweerverslag (max. 2 jaar oud) .
- BEWIJSSTUK 5: een recent keuringsverslag elektriciteit (max. 2 jaar oud).
- BEWIJSSTUK 6: een recent keuringsverslag van de gasinstallatie (indien gasinstallatie aanwezig - max. 2
jaar oud).
- BEWIJSSTUK 7: een beheersplan legionella (indien van toepassing – meer info op www.pidpa.be).
- BEWIJSSTUK 8: een stedenbouwkundige vergunning of andere toelatingen conform de wetgeving voor
de geplande werken (indien vereist).
6.3.
Door het indienen van de aanvraag verklaart de sportvereniging zich akkoord met alle bepalingen van dit
reglement.
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6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

6.8
6.9

Elke aanvraag wordt onderzocht door een werkgroep samengesteld uit een ambtenaar van de stedelijke
dienst gebouwen en een ambtenaar van de stedelijke dienst sport. Naargelang de aanvraag kan deze
werkgroep steeds worden uitgebreid.
De werkgroep zal zowel over de noodzakelijkheid van de voorgenomen werken als over het financiële luik
zijn advies voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen.
De werken mogen pas aanvangen na officiële goedkeuring van het dossier. Met uitzondering van de voor te
leggen bijlagen zoals vermeld onder artikel 6.2 (bewijsstukken 4, 5, 6).
Bij goedkeuring van het dossier wordt 50% van de toegekende subsidie zo spoedig mogelijk uitbetaald.
Na beëindiging der verbeteringswerken wordt het saldo van de subsidie slechts uitgekeerd:
- na eindcontrole van de aangevraagde werken door de werkgroep op een door de stad vastgelegd
moment
- mits voorlegging van de facturen (op naam van de vereniging) én betalingsbewijzen.
- mits de werken onder klasse I volledig werden uitgevoerd (indien hiervoor een aanvraag werd
ingediend)
Bepaalde documenten kunnen door de werkgroep extra worden gevraagd aan de subsidieaanvrager
(brandweerverslag, keuringsattesten, officiële goedkeuring terrein, …) en dienen dan ook te worden afgeleverd alvorens recht te hebben op het uit te betalen saldo.
Wanneer het totaal subsidiebedrag volgens de voorgelegde facturen lager ligt dan het voorschot, zal het
verschil worden teruggevorderd. De facturen en betalingsbewijzen dienen uiterlijk 2 jaar na de toewijzing
van de toelage aan de stad (dienst sport) bezorgd te worden.

Artikel 7: Verlenen/weigeren van de subsidie
7.1
De sportvereniging kan enkel in aanmerking komen voor de subsidie voor verbeteringswerken sportinfrastructuur wanneer de aanvraag tijdig en volledig wordt ingediend. Elke aanvraag wordt onderzocht door de
dienst Sport.
7.2
Het college van burgemeester en schepenen verleent of weigert de subsidie voor verbeteringswerken
sportinfrastructuur op basis van de ingediende aanvraag.
7.3
Het toekennen van de subsidies ontslaat de sportvereniging niet van het bekomen van de noodzakelijke
vergunningen en toelatingen conform de wetgeving.
7.4
De stad wijst elke aansprakelijkheid af voor om het even welke schade die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband zou houden met de uitvoering van de onderhoudswerken.
Artikel 8: Controle en sancties
8.1
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.
8.2
Deze info moet binnen een termijn van 2 weken aan de dienst sport worden overgemaakt.
8.3
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.
8.4
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.
8.5
De subsidie die ten onrechte werd uitgekeerd zal lastens de sportvereniging worden teruggevorderd.
Artikel 9: Inwerkingtreding/inschrijvingsdatum
9.1
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2017.
9.2
Voor de subsidie voor verbeteringswerken sportinfrastructuur van het werkingsjaar dienen de aanvragen
binnen te zijn tegen uiterlijk 1 maart van het begrotingsjaar.
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