Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 7 september 2020.
Naar aanleiding van de corona-uitbraak werd door de Vlaamse Regering een noodfonds voor de lokale sport-,
cultuur- en jeugdverenigingen opgericht, De stad Mechelen tracht via de beschikbare budgetten van dit fonds de
erkende Mechelse sportverenigingen een financiële ondersteuning te geven om deze moeilijke periode te kunnen
overbruggen.
Dit reglement heeft tot doel om de sportverenigingen in Mechelen te ondersteunen, die hun sportevenementen
dienden te annuleren ten gevolge de maatregelen rond het coronavirus.
Artikel 1: Kredieten
Binnen de perken van de kredieten, goedgekeurd op de begroting van de stad Mechelen, kan een toelage voor
annulatie van sportevenementen verleend worden aan Mechelse sportverenigingen.
Artikel 2: voorwaarden
De toelage kan slechts worden toegekend aan de vereniging op voorwaarde dat:
2.1
op 31/07/2020
2.2
2.3
2.4
2.5

het geannuleerde sportevenement werd georganiseerd door de Mechelse erkende sportvereniging
het geannuleerde sportevenement vond plaats tussen 13 maart 2020 en 30 juni 2020
het geannuleerde sportevenement vond plaats op Mechels grondgebied
het geannuleerde sportevenement had een openbaar karakter en was toegankelijk voor niet-leden van de
vereniging (ook evenementen met betalende inkom).

Artikel 3: Aard van de toelage
3.1
De toelage is een tussenkomst in aantoonbare niet-recupereerbare kosten wegens annulatie van activiteiten omwille van de maatregelen in functie van het coronavirus in de periode 13 maart 2020 tem 30 juni
2020.
3.2
Activiteiten
3.2.1
Volgende activiteiten komen in aanmerking voor een toelage:
- Tornooien
- Sportoptredens en - Wedstrijden buiten competitie
- Recreatieve sportevenementen
3.2.2 Volgende activiteiten komen niet in aanmerking voor een toelage
- Reguliere competitie en trainingsmomenten
- Muziekfestivals en muziekoptredens
- Eet- en drankfestijnen,
- Quiz en zoektochten
- Fuiven en feesten
3.3
Ondersteuning
3.3.1
Niet-recupereerbare kosten die in aanmerking komen:
- promotiemateriaal: papieren flyers, affiches, spandoeken met daarop een datum waardoor deze
niet meer bruikbaar voor een volgende editie
- huur sportinfrastructuur: kosten van de zaalhuur ifv het evenement die niet werd terugbetaald
en/of aangerekend werd.
- huur logistiek materiaal: huur van logistiek materiaal (tafels, stoelen, licht- en klankmateriaal,
3.3.2

Niet-recupereerbare kosten die niet in aanmerking komen
- voeding en drank
- tickets
- kledij
- overnachtingen
- digitale publiciteit
- vergoedingen personeel, sportbegeleiders en vrijwilligers, spelers
-

Artikel 4: verdeling toelage
4.1

De totale toelagepot voor dit reglement bedraagt 50 000 euro

4.2

Berekening:
1.

som van alle gemaakte kosten van alle aanvragers / 50 000 euro = coëfficiënt

2. het clubtotaal / coëfficiënt = toelage per club.
4.3

De sportvereniging kan geen toelage ontvangen die hoger is dan de gemaakte kosten

Artikel 5: Aanvraag tot subsidie
5.1
Sportverenigingen die in aanmerking wensen te komen voor de toelage voor annulatie van sportevenementen, moeten hiertoe uiterlijk op 16 oktober 2020 een volledige aanvraag (inclusief bewijsstukken) indienen.
5.2
Volgende bewijsstukken zijn verplicht toe te voegen
5.2.1
promotiemateriaal:
- Bewijsstuk 1: duidelijk omschreven beschrijving van de kosten
- Bewijsstuk 2: factuur + betalingsbewijs + bewijs dat deze kost niet werd gerecupereerd
of het promotiemateriaal zelf
5.2.2 huur sportinfrastructuur:
- Bewijsstuk 4: duidelijk omschreven beschrijving van de kosten
- Bewijsstuk 5: factuur + betalingsbewijs + bewijs dat deze kost niet werd gerecupereerd
5.2.3 huur logistiek materiaal:
- Bewijsstuk 6: duidelijk omschreven beschrijving van de kosten
- Bewijsstuk 7: factuur + betalingsbewijs + bewijs dat deze kost niet werd gerecupereerd
5.3
Bij goedkeuring van het dossier wordt de toegekende toelage zo spoedig mogelijk uitbetaald.
5.4
Door het indienen van de aanvraag verklaart de sportvereniging zich akkoord met alle bepalingen van dit
reglement
Artikel 6: Verlenen/weigeren van de subsidie
6.1
De sportvereniging kan enkel in aanmerking komen voor de toelage 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 toelage 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 1 week aan de dienst sport worden overgemaakt;
7.3
In geval bedrog wordt vastgesteld, verliest de in gebreke gebleven vereniging het recht op de toelage. De
eventueel ten onrechte verkregen bedragen zullen worden teruggevorderd.
Artikel 8: Inwerkingtreding
8.1
Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad van 7 september 2020.
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