
 

REGLEMENT FOLKLORESPORTEN 

1. Algemene bepalingen 

Artikel 1.1  

Het gemeentebestuur van Zedelgem kan, binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien in het 

door de gemeenteraad goedgekeurde gemeentebudget, subsidies verlenen aan plaatselijke erkende 

folkloresportverenigingen, volgens de voorwaarden en normen die hierna worden vastgelegd. 

Artikel 1.2 

Het gemeentebestuur van Zedelgem wil via deze subsidie folkloresporten een ondersteuningsvorm 

aanbieden. Onder folkloresporten wordt begrepen: vinkenmaatschappijen, duivenmaatschappijen en 

schuttersverenigingen. 

Artikel 1.3 

Het gemeentebestuur verbindt er zich toe alle verenigingen, die onder de één of andere vorm 

gemeentelijke subsidies willen ontvangen, te activeren om zich aan te sluiten bij de gemeentelijke 

sportraad.  

2. Begunstigden 

Artikel 2.1 

De vermelde subsidies zijn facultatieve, direct geldelijke tegemoetkomingen vanwege het 

gemeentebestuur voor erkende folkloresportverenigingen die voldoen aan alle voorwaarden uit dit 

subsidiereglement.  

Artikel 2.2 

Een club, opgericht in de schoot van een sportclub, wordt beschouwd als deeluitmakend van deze 

laatste en kan dus niet afzonderlijk worden gesubsidieerd. Sportclubs met meervoudige activiteiten 

kunnen slechts één enkele subsidie ontvangen. Indien er meerdere activiteiten worden beoefend, dan 

kan de sportclub voor elk van deze activiteiten slechts betoelaagd worden indien er per activiteit een 

onafhankelijk bestuur functioneert en deze voor elk van de activiteiten aangesloten is bij de 

desbetreffende, erkende federatie. 

Artikel 2.3 

De activiteiten, ingericht door de aanvrager, dienen plaats te vinden op het grondgebied van Groot-

Zedelgem. 

 

3. Toelage 

Artikel 3.1 

Het bedrag voorzien op het gemeentebudget, meer bepaald onder artikel 764/332-02 subartikel 

76435, wordt integraal gebruikt ter ondersteuning van folkloresporten. Wanneer blijkt dat de 

aanvragen het subsidiebedrag overtreffen, dan worden de aanvragen proportioneel gesubsidieerd. 

Artikel 3.2 

De grootte van de toelage voor iedere folkloresportvereniging wordt als volgt berekend: 

1. Vinkenzetting - per zetting: 5 EUR 

2. Schieting - per bedrijfsschieting: 5 EUR 

3. Vluchten - per korving van weekendvluchten: 5 EUR 

Artikel 3.3 

Indien de club gebruik maakt van gemeentelijke accommodatie, dan wordt de subsidie pas toegekend 

nadat alle facturen voor het gebruik van de gemeentelijke betaald werden. Er wordt enkel een 

reserve voor de club aangelegd indien alle facturen vereffend werden. 

 

 

4. Voorwaarden 



De erkende club dient aan alle onderstaande voorwaarden te voldoen. 

1. De secretariaatszetel van de vereniging moet zich in groot-Zedelgem bevinden. 

2. Minstens zestig procent van de activiteiten moet op het grondgebied van Groot-Zedelgem 

plaatsvinden. 

3. De vereniging dient minstens vijf sportieve activiteiten op jaarbasis te organiseren. 

4. De activiteiten en/of wedstrijden moeten openstaan voor niet-leden. 

5. Procedure 

De club dient aan onderstaande procedurevoorwaarden te voldoen. 

1. De aanvragen voor subsidiëring moeten, op de daartoe bestemde formulieren, vóór de door 

het gemeentebestuur vastgestelde datum (1 oktober) ingediend worden. De betreffende 

formulieren worden door de sportdienst aan de erkende clubs bezorgd. 

2. Bij het indienen van de vraag om subsidiëring dient een verslag van de werking van de 

sportclub op het vlak van voorgeschreven doelstellingen ter staving te worden bijgevoegd. 

3. Aan de sportdienst dienen alle gevraagde bescheiden te worden getoond en alle inlichtingen 

verstrekt die zij onder ambtsgeheim noodzakelijk acht voor de vervulling van haar taak. 

4. Iedere sportclub aanvaardt door het indienen van de aanvraag om subsidie, alle eventuele 

controles van het gemeentebestuur, met inbegrip van het onderzoek ter plaatse; 

5. De sportclubs kunnen door de sportfunctionaris verzocht worden om bijkomende informatie 

te verstrekken als blijkt dat onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor het degelijk 

berekenen van de subsidie op basis van dit subsidiereglement; 

6. Laattijdige, onvolledige of fout ingevulde aanvraagformulieren komen niet in aanmerking. 

Voor de sportclubs die verzuimen hun subsidieaanvraag in te dienen voor de vastgestelde 

datum, wordt geen reserve voor dit begrotingsjaar voorbehouden. Zij verliezen alle 

aanspraak op de uitbetaling van de subsidie voor dat jaar; 

7. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan aanleiding geven tot gehele of 

gedeeltelijke terugvordering of vermindering van de toegekende subsidie van de betrokken 

organisatie en/of tot uitsluiting van verdere subsidiëring. 

8. Tussen 1 december en 31 december van het betrokken jaar kan beroep aangetekend worden 

bij het college van burgemeester en schepenen. De klacht moet volgende elementen 

bevatten: 

a. een motivatie van de klacht (aanduiden van de feiten) 

b. duidelijk vermelden waartoe ze strekt (vernietiging van bepaalde beslissing, …) 

c. ondertekend zijn door voorzitter én secretaris. 

d. aangetekend verzonden worden via post. 

6. Slotbepalingen 

- Alle wijzigingen aan onderhavig reglement dienen door de gemeentelijke sportraad goedgekeurd 

te worden.  Alle wijzigingen kunnen artikelsgewijs of itemsgewijs door de gemeenteraad worden 

goedgekeurd, na advies van de gemeentelijke sportraad. 

- Dit subsidiereglement vervangt alle voorgaande subsidiereglement met betrekking tot de 

ondersteuning van folkloresporten. 

- Dit subsidiereglement werd positief geadviseerd door de sportraad 24 augustus 2010. 

- Dit subsidiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 oktober 2010 

- Dit subsidiereglement treedt in werking vanaf het jaar 2010. 

- Voor het seizoen 2010 dienen de aanvragen uiterlijk op 1 december bij de sportdienst bezorgd te 

worden 

 


