Dienst Sport Mechelen
Stedelijk reglement inzake
de Mechelse sportevenementen
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013

Artikel 1: Erkenning
Een ‘Mechels Sportevenement’ kan slechts worden toegekend aan een sportvereniging op
voorwaarde dat:
1.1
de vereniging een ‘erkende sportvereniging in Mechelen’ is.
(zie reglement ‘Erkende sportvereniging in Mechelen’)

Artikel 2: Specifieke voorwaarden
2.1
Er kunnen maximaal 2 sportevenementen per sportvereniging per kalenderjaar worden
ondersteund.
2.2
Een meerdaags evenement wordt beschouwd als 1 evenement.
2.3
Het voorgestelde evenement vindt plaats op Mechels grondgebied.
2.4
Het voorgestelde evenement staat open voor iedereen, dus niet enkel voor leden van de
club en/of federatie.
2.5
Het evenement mag geen organisatie zijn van een commerciële organisatie of hiermee
een samenwerking hebben.
2.6
Indien een aanvraag wordt ingediend voor een Mechels Sportevenement kan er geen
aanspraak worden gemaakt op een andere rechtstreekse of onrechtstreekse financiële
toelage van de stad Mechelen voor hetzelfde evenement.
2.7
In ruil voor de ondersteuning, verbindt de sportvereniging er zich toe volgende return
te voorzien voor de stad Mechelen:
- Vermelding van het partnerlogo van de stad Mechelen op ALLE publicaties. 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 (categorie A) of 2 (categorie B) 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.
2.7
De sportvereniging dient ten laatste 2 weken na het evenement een kopie van de uitgegeven publicaties van de eigen communicatie en foto’s van de spandoeken te bezorgen aan de dienst sport.
2.8
Indien de sportvereniging nalaat bovenstaande return te voorzien, komt de sportvereniging het volgende kalenderjaar niet in aanmerking voor het toewijzen van een evenement onder de Mechelse Sportevenementen.

Artikel 3: Indeling Mechelse Sportevenementen
3.1
De Mechelse Sportevenementen worden onderverdeeld in 2 categorieën:
Categorie A: Grote sportmanifestaties met een recreatief karakter, georganiseerd
door een Mechelse sportvereniging in samenwerking met de dienst sport, met minimaal 500 deelnemers (aan te tonen o.b.v. deelnemerslijst vorige editie).
Categorie B: Sportmanifestaties met competitief of recreatief karakter, georganiseerd door een Mechelse sportvereniging in samenwerking met de dienst sport.

Artikel 4: Aanvraag tot Mechels Sportevenement
4.1
Sportverenigingen die in aanmerking wensen te komen voor een Mechels Sportevenement, moeten hiertoe uiterlijk 3 maanden voordat het evenement plaatsvindt een officiële aanvraag indienen, gericht aan het College van burgemeester en schepenen, Grote
Markt 21, 2800 Mechelen.
4.2
Indien de sportvereniging op het ogenblik van de aanvraag geen ‘erkende sportvereniging in Mechelen’ is, dient een aanvraag tot erkenning tegelijk ingediend te worden met
de aanvraag voor Mechels Sportevenement.

Artikel 5: Aard van de ondersteuning
5.1
Bij de organisatie kan de sportvereniging een beroep doen op de dienst sport voor:
feest- en veiligheidsmateriaal (tafels, stoelen, nadarhekken, muziekinstallatie …)
promotie via de stedelijke communicatiekanalen
sportmateriaal
5.2
Elke aanvraag voor logistieke steun dient vooraf besproken te worden met de dienst
sport. Deze zal nagaan of eventuele uitgaven in dit verband kaderen in de goedgekeurde begroting. Een aanvraag wordt in ieder geval beperkt tot:
voor een evenement onder categorie A: 1.000 euro
voor een evenement onder categorie B: 250 euro
5.3
De logistieke steun, of een gedeelte ervan, kan nooit in contanten opgevraagd worden.
Een eventuele meerkost aan materialen wordt doorgerekend aan de sportvereniging.
5.4
De aangevraagde hoeveelheid materialen dient in overeenstemming te zijn met de georganiseerde activiteit, bvb. met een referentie naar het aantal aanwezige personen op
de vorige uitgave van het evenement.
5.5
Sportverenigingen kunnen zelf geen opdrachten tot uitvoering geven aan de betrokken
stadsdiensten.

Artikel 6: Verlenen/weigeren van een Mechels Sportevenement
6.1
De sportvereniging kan enkel in aanmerking komen voor een Mechels Sportevenement
wanneer de aanvraag tijdig en volledig wordt ingediend.
6.2
De beoordeling van de aanvraag gebeurt door de dienst sport.
6.3
Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich steeds het recht een evenement te weigeren als Mechels Sportevenement.
6.4
Het college verleent of weigert een Mechels Sportevenement op basis van de ingediende aanvraag.
6.5
De stedelijke sportraad geeft advies over 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 informatie moet binnen een termijn van 2 weken aan de dienst sport worden
overgemaakt;
7.3
Het college kan volgende maatregelen treffen bij het verstrekken van onjuiste of
onvolledige informatie:
- het weigeren van de aan het reglement verbonden ondersteuning.
- het intrekken van de erkenning.

Artikel 8: Inwerkingtreding / inschrijvingsdatum
8.1
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2014 .
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