Reglement extra toelagen (sportevenementen)
Artikel 1
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, worden, na
advies van de stedelijke sportraad, door het College van Burgemeester en Schepenen aan de erkende
sportverenigingen of aan individuele sporters (die niet zijn aangesloten bij een Ronsese
sportvereniging) extra toelagen verleend volgens de normen en voorwaarden die hierna worden
vastgesteld.
Artikel 2
De sportvereniging moet door de gemeente erkend zijn en zodoende voldoen aan de in het
erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke
kanalen.
Artikel 3
De sportvereniging aanvaardt verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14 november
1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie
is toegekend.
Artikel 4
De extra toelagen kunnen na advies van de sportraad door het College van Burgemeester en
Schepenen worden toegekend.
Zij kunnen worden toegekend voor het organiseren van buitengewone sportmanifestaties van
internationaal, nationaal of provinciaal niveau.
Artikel 5
De manifestatie moet voldoen aan volgende voorwaarden:
• Plaatsgrijpen in Ronse
• Minimum 20 deelnemers hebben
• Kaderen in de missie van het sportbeleid in Ronse:
“Ronse, sportief genieten midden de groene heuvels.
Ronse biedt clubs en individuele sporters een hedendaagse sportaccommodatie aan met
bovenlokale uitstraling en zorgt voor een boeiend, aanvullend recreatief aanbod
afgestemd op verschillende doelgroepen, in een mooie omgeving.
Ronse nodigt inwoners en bezoekers uit om langdurig te sporten IN Ronse, zowel als
recreant, geoefend sporter of topsporter.”
• Mediabelangstelling hebben op minstens provinciaal niveau
• Publicitaire return verzekeren voor de stad Ronse (zowel voor als tijdens de manifestatie)
Er kan maximum één manifestatie per jaar per club worden ondersteund.
Artikel 5
Deze subsidies dienen te worden aangevraagd vóór 15 november van het jaar voorafgaand aan de
activiteit.
Artikel 6
Het bedrag van de subsidies wordt als volgt vastgelegd:
125€ voor een sportactiviteit van provinciaal niveau
250€ voor een sportactiviteit van nationaal niveau
620€ voor een sportactiviteit van internationaal niveau
Artikel 7
Indien 2 of meer erkende plaatselijke organisaties samenwerken om uitzonderlijke activiteiten of
manifestaties in te richten, gelden dezelfde bepalingen met dien verstande evenwel dat één van deze
organisaties voor het geheel als subsidieaanvrager dient op te treden en de toelage onverdeeld aan
deze organisatie zal worden toegekend en uitbetaald.
De betrokken organisaties regelen zelf de onderlinge verdeling van de extra toelage.

