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Reglement betreffende de subsidies toe te kennen aan lokale sportclubs
Hoofdstuk 1: Algemene bepaling
Artikel 1 :
In dit reglement wordt bedoeld met sportclub: een vereniging zonder winstoogmerk
die zonder te discrimineren als voornaamste doel heeft om de praktijk van
activiteiten die een lichamelijke inspanning van de ingeschreven leden vereisen te
garanderen en te coördineren.
Artikel 2 :
§ 1 Het college van burgemeester en schepenen erkent de lokale sportclubs
jaarlijks.
§ 2 Binnen de perken van de kredieten en de voorwaarden die in dit reglement en
de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen bepaald worden,
kent het college subsidies toe aan de sportclubs bedoeld in artikel 2 § 1.
Hoofdstuk 2: Erkenning
Artikel 3 :
§ 1 De jaarlijkse erkenning van de sportclubs gebeurt op basis van een
aanvraagdossier (aanvraagformulier en bewijsstukken), voor te leggen aan het
college voor de vastgestelde datum en aan volgende voorwaarden:
- ten minste 10 leden tellen;
- gedurende het voorbije jaar of sportseizoen activiteiten hebben ontwikkeld zoals
beschreven in artikel 1;
- sportieve activiteiten organiseren in de installaties gelegen op het gemeentelijke
grondgebied;
- een maatschappelijke zetel hebben die op het grondgebied van Anderlechts
gelegen is, de 7 afgelopen jaren in een Anderlechtste sportinfrastructuur gespeeld
hebben, of ten minste voor 50 % uit Anderlechtenaren bestaan en dit kunnen
aantonen door middel van een lijst uitgaande van hun federatie die het adres van
hun leden vermeldt. Indien de lijst deze gegevens niet vermeldt, wordt een ander
bewijsstuk gevraagd.
- geen winstoogmerk hebben (de inning van een jaarlijkse bijdrage door de
sportverenigingen vormt geen bezwaar);

- beschikken over een comité dat ten minste uit drie leden bestaat, onder wie een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester en ten minste een man en een
vrouw;
- aangesloten zijn bij een erkende sportfederatie of een federatie van denksport, of
een activiteitenverslag hebben dat de wekelijkse sportbeoefening bewijst;
- beschikken over een bankrekening op naam van de vereniging of van de club.
§ 2 De sportdienst zendt de sportclubs een aanvraagformulier voor subsidiëring toe,
dat toelaat de voorwaarden omschreven in artikel 3 § 1 na te gaan.
§3. Het formulier kan tevens gedownload worden op de gemeentelijke website
(www.anderlecht.be).
Hoofdstuk 3: Voor te leggen documenten :
Artikel 4 :
Om subsidies te verkrijgen, moet de sportclub het ingevulde aanvraagformulier
samen met volgende elementen indienen:
- de ledenlijst met hun adres, geboortedatum en licentienummer;
- de officiële lijst van de leden die bij de federatie zijn ingeschreven;
- een kopie van het laatste rekeninguittreksel van het voorbije sportjaar of -seizoen
met vermelding van de benaming van de sportclub;
- de statuten, met publicatie in het Belgisch Staatsblad voor vzw's of het
huishoudelijk reglement
- het attest van lidmaatschap van een erkende sportfederatie of een
activiteitenverslag dat de wekelijkse sportbeoefening bewijst.
- de boekhoudkundige balans van het voorgaande jaar
Hoofdstuk 4: Subsidies
Artikel 5 :
Binnen de perken van de begrotingskredieten, kent het college van burgemeester
en schepenen aan de erkende sportclubs een subsidie toe, gekoppeld aan de
activiteiten die de vereniging ontwikkelt en berekend volgens de criteria bepaald in
artikel 6.
Artikel 6 :
De subsidie gekoppeld aan de activiteiten wordt berekend op basis van de
elementen die de sportclub in het dossier vermeld in artikel 3 § 1 heeft
overgemaakt.
a) De subsidie gekoppeld aan de activiteiten van de sportclub wordt berekend op
basis van een puntensysteem met volgende criteria:
• de leden van de vereniging die in Anderlecht wonen;
• de leden van de vereniging die in Anderlecht wonen jonger dan 18 jaar;
• de leden van de vereniging die in Anderlecht wonen ouder dan 65 jaar;
• de sportactiviteiten die interculturele samenwerking promoten;
• de sportactiviteiten die sport voor mindervaliden promoten;

•
•
•

de sportactiviteiten die het gemengd karakter (man/vrouw) promoten;
de sportactiviteiten die een bijzonder en origineel sportproject willen
ontwikkelen;
de technische begeleiding van de leden van de sportvereniging en hun
deelname aan vormingen.

b) De subsidie gekoppeld aan de activiteiten van de sportclub wordt berekend op
basis van het volgende puntensysteem:
PUNTENSYSTEEM

1

2

3

4.
5.
6.
7.
8.

Leden van de vereniging die in Anderlecht wonen
Van 1 tot 10
Van 11 tot 25
Van 26 tot 40
Van 41 tot 65
+ 66
Leden van de vereniging die in Anderlecht wonen jonger dan 18
jaar
Van 1 tot 10
Van 11 tot 25
Van 26 tot 40
Van 41 tot 65
+ 66
Leden van de vereniging die in Anderlecht wonen ouder dan 65
jaar
Van 1 tot 10
Van 11 tot 25
Van 26 tot 40
Van 41 tot 65
+ 66
Sportactiviteiten die interculturele samenwerking promoten
Sportactiviteiten die sport voor mindervaliden promoten
Sportactiviteiten die het gemengd karakter (man/vrouw) promoten
Sportactiviteiten die een bijzonder en origineel sportproject willen
ontwikkelen
Technische begeleiding van de leden van de sportvereniging en
hun deelname aan vormingen

Aantal
punten
Max. 25 pt
5 pt
10 pt
15 pt
20 pt
25 pt
Max. 50 pt
10 pt
20 pt
30 pt
40 pt
50 pt
Max. 25 pt
5 pt
10 pt
15 pt
20 pt
25 pt
10 pt
10 pt
10 pt
10 pt
10 pt

c) Een uitzonderlijke subsidie kan worden overgemaakt aan een club bestemd voor
jonge, minderjarige Anderlechtse atleten die lid van de club zijn en door hun
federatie als elitesporter erkend worden.

Artikel 7 :
De bewijsstukken kunnen het voorwerp uitmaken van een controle teneinde de
echtheid van de verklaringen te controleren.
Artikel 8 :
De subsidie wordt op het bankrekeningnummer van de sportclub gestort.
Artikel 9 :
Alle bewijsstukken en inlichtingen gevraagd voor de berekening van de subsidie
moeten samen met de subsidieaanvraag aan de coördinatie van de sportdienst
worden overgemaakt.
Artikel 10 :
§1 Indien onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de club de gemeentelijke
voorschriften niet naleeft, kan het college van burgemeester en schepenen de
volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de toegekende subsidie eisen en de
club tijdelijk of definitief van elke andere subsidiëring uitsluiten.
§ 2 Indien het aanvraagdossier (aanvraagformulier en bewijsstukken) niet voor de
vastgestelde datum wordt ingediend of onvolledig is, behoudt de coördinatie van de
sportdienst zich het recht voor om het dossier te weigeren.
§ 3 De analyse van de aanvraagdossiers gebeurt door een commissie
samengesteld uit twee ambtenaren van de sportdienst, de directeur van de dienst
Sociale Cohesie en de schepen van Sport.
§ 4 Wanneer een club over een huishoudelijk reglement beschikt, mag dit geen
clausules bevatten die tegenstrijdig zijn met het gemeentelijke sportieve handvest
en dit reglement.
Hoofdstuk 5: Slotbepalingen
Artikel 11 :
Het college van burgemeester en schepenen zal de gemeenteraad jaarlijks een lijst
voorleggen van de erkende sportverenigingen, met vermelding van het bedrag van
de subsidie die hen werd toegekend.
Artikel 12 :
Iedere gesubsidieerde club moet de steun van het gemeentebestuur van
Anderlecht en het gemeentelijke logo vermelden in zijn publicaties, promotioneel
materiaal en tijdens sportactiviteiten.
Artikel 13 :
Dit reglement vervangt alle andere voorafgaande reglementen betreffende de
subsidiëring van sport binnen het gemeentebestuur van Anderlecht.
Het reglement zal in voege treden na goedkeuring door de bevoegde overheden.

