
 
 

_____________________ 
 

SUBSIDIEREGLEMENT 
SPORTVERENIGINGEN  
GEMEENTE BEVEREN 

_____________________ 
 
Het nieuwe subsidiereglement gaat in voege vanaf 01 januari 2014. Dit reglement vervangt het 
voorgaande subsidiereglement voor sportverenigingen goedgekeurd op gemeenteraad op 29 juli 2008 
en het impulssubsidiereglement voor sportverenigingen goedgekeurd op gemeenteraad op 16 
december 2008.  
 
Algemene bepalingen 
 
1 De uitbetaling van deze subsidie wordt beperkt tot het specifiek voor deze subsidie vastgesteld bedrag in 

het budget. 
 

2 Sportverenigingen die sportieve activiteiten ontplooien op het Nederlandstalige grondgebied van de 
gemeente, hierna vermeld als sportverenigingen, kunnen subsidies aanvragen als ze voldoen aan 
volgende voorwaarden: 

a. Minstens 50% van het totale ledenaantal woont in Beveren,  
b. Het sportinitiatief is opgenomen in de sporttakkenlijst in bijlage. 
c. Erkend zijn door de gemeente (voorwaarden tot erkenning in bijlage) 
d. De maatschappelijke zetel van de sportvereniging is gevestigd in Beveren 
e. de sportvereniging heeft afzonderlijke oefenstonden, minstens 1 uur per week gedurende 6 

maanden 
f. De leden zijn verzekerd 

 
3 Enkel sportverenigingen die een aanvraagdossier indienen dat volledig beantwoordt aan de bepalingen 

van dit reglement, komen in aanmerking voor het verkrijgen van werkingssubsidies. De aanvragen 
daartoe dienen schriftelijk en tijdig op de daartoe bestemde formulieren gericht te worden aan de 
gemeentelijke sportdienst, Klapperstraat 103, 9120 Beveren of sport@beveren.be, telkens ten laatste op 
15 juli van het jaar waarin subsidies worden aangevraagd. De aanvragen worden gedaan per 
sportseizoen. Het sportseizoen loopt van 01 juli tot en met 30 juni. 

 
4 De uitbetaling van subsidies gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de gemeentelijke 

boekhouding, in opdracht van het college van burgemeester en schepenen, door overschrijving op de 
post- of de bankrekening van de aanvrager. 

 
5 De aanvragen worden behandeld door de gemeentelijke sportdienst. Elke sportvereniging moet zich 

onderwerpen aan eventuele controlemaatregelen van de gemeente. Indien blijkt dat door een vereniging 
onjuiste gegevens worden verstrekt, zal deze vereniging de subsidies minstens gedeeltelijk verliezen. 
Onregelmatigheden worden beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen. 

  
6 De gemeente Beveren zal de beleidssubsidie van de Vlaamse overheid (aantal inwoners x  2,40 euro 

+30% cofinanciering van de gemeente) minimaal besteden aan volgende onderstaande Vlaamse 
beleidsprioriteiten: 

a. VBP 1: 25 % ondersteunen kwalitatieve uitbouw sportvereniging via doelgericht subsidiebeleid 

b. VBP 2: 35 % stimuleren sportverenigingen tot professionalisering met bijzonder accent op 

kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel onderlinge samenwerking 

c. VBP 3: 10 % voeren activeringsbeleid met oog op levenslange sportparticipatie via anders 

georganiseerde laagdrempelig beweeg- en sportaanbod 

d. VBP 4: 10 % voeren beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking 

zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief in sport te participeren 

e. 20 % vrij te verdelen aan bovenstaande Vlaamse beleidsprioriteiten 

f. 30% cofinanciering vrij te besteden aan bovenstaande Vlaamse beleidsprioriteiten 



7 Sportverenigingen die aanspraak willen maken op subsidies in hoofdstuk 1 van deel 1 moeten sporten 

aanbieden die vermeld staan op de sporttakkenlijst of die aangeboden worden door erkende Vlaamse 

sportfederaties of door erkende Vlaamse organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding. 

Sportvereniging die aanspraak willen maken op subsidies in hoofdstuk 2 van deel 1 moeten aangesloten 

zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie. 

  



Deel 1: Reguliere werkingssubsidie sportclubs 

Hoofdstuk 1: Basissubsidie kwaliteitsvolle werking in de sportclub rekening houden met de Vlaamse 

beleidsprioriteit 1 

Elke erkende Beverse sportvereniging kan punten verzamelen op basis van de kwaliteitsvolle werking in de 

sportclub mits jaarlijks voorleggen van de bewijsstukken. Aan de hand van het totale puntenaantal zal de 

reguliere werkingssubsidie voor Beverse sportverenigingen worden berekend. 

1.1. Aantal trainingsuren door kwaliteitsvolle JSB/JSC      VBP 1 

De gemeente stimuleert het nastreven van kwaliteit bij de sportverenigingen. Hiervoor kunnen de  

verenigingen een subsidie krijgen afhankelijk van de aanwezigheid van gediplomeerde en geschoolde trainers  

of begeleiders.  

 

a. Trainer A           35 ptn. x uren/week 

b. Trainer B           30 ptn. x uren/week 

c. Instructeur           25 ptn. x uren/week 

d. Master of bachelor lichamelijke opvoeding of kinesitherapie     20 ptn. x uren/week 
e. Initiator            15 ptn. x uren/week 
f. Aspirant-initiator          10 ptn. x uren/week 
g. Ander pedagogisch diploma of ervaringsdeskundige        5 ptn. x uren/week 

 

 

1.2. Communicatie          VBP 1 

Sportverenigingen die doelgerichte communicatie voeren voor hun sport en daarvoor bepaalde media 

(clubblad, nieuwsbrieven, sociale media,…) hanteren krijgen daarvoor een forfaitair puntenaantal: 

a. Forfaitair puntenaantal voor communicatie       50 ptn.  

 

 

1.3. Extra inspanningen           VPB 1 

Sportverenigingen die een extra inspanning leveren op sportgebied, kunnen rekenen op volgende punten: 

 

a. Behalen kwaliteitslabel volgens normen federaties en  
zolang handhaving van het label      250 ptn. 

b. Medewerking aan sportkampen  georganiseerd door gemeente   200 ptn. 
c. Medewerking aan schoolsportklassen      200 ptn. 
d. Medewerking aan andere activiteiten sportdienst      75 ptn. 
e. Medewerking aan activiteiten sportraad        50 ptn. 
f. Opstellen sportbeleidsplan met accenten en realisaties op jaarbasis     50 ptn. 
g. Infoavonden met thema’s rond jeugdwerking en kwaliteit     25 ptn.  
h. Aanwezigheid op de jaarlijkse algemene vergadering van de sportraad     25 ptn.  
i. Creëren opvolgsysteem voor jeugdspelers         5 ptn./ speler 

 

1.4. G-sport           VBP 1 

Sportverenigingen die extra inspanningen leveren om g-sport te integreren in de eigen sportclub, kunnen 

rekenen op volgende punten: 

a. Forfaitair puntenaantal voor sportclubs met 100 % g-sport,  

ongeacht het aantal leden uit Beveren       1250 ptn. 

b. Organisatie activiteiten voor g-sport bovenop de reguliere clubwerking    200 ptn. 

c. Integratie g-sporters in reguliere clubwerking         50 ptn./ g-sporter  

 



 

1.5. Kansengroepen          VPB 1  

Sportverenigingen die zich openstellen voor mensen met een vrijetijdspas, kunnen rekenen op volgende 

punten: 

 

a. Forfaitair puntenaantal voor deelname aan vrijetijdspas        50 ptn.  

 

 

1.6. Samenwerkingsverbanden en/of fusies       VPB 1 

  

Sportclubs die samenwerkingsverbanden met andere Beverse sportclubs ontwikkelen en/of overgaan tot fusie 

kunnen rekenen op volgende punten: 

 

a. Delen en/of aankoop gemeenschappelijk sportmateriaal        50 ptn.  

b. Meewerken aan sportieve activiteiten van andere Beverse sportverenigingen     25 ptn.  

 

1.7.  Opleiding en/of bijscholingen        VBP 1 

De gemeente wil het volgen van opleidingen, vormingen en bijscholingen stimuleren. Deze opleidingen 

moeten gevolgd worden bij erkende organismen. De aanvraag hiervoor wordt op voorhand gedaan bij de 

sportdienst, die zal nagaan of deze kan aanvaard worden. 

a. Behalen van een diploma van andere dan VTS opleidingen, erkend door  

de overkoepelende federatie, voor JSB, JSC of bestuursleden    100 ptn.  

b. Behalen van een diploma van opleidingen, erkend door de overkoepelende  

federatie, die noodzakelijk zijn voor de organisatie van wedstrijden    50 ptn.  

 

1.8. Aantal actieve leden          VBP 1 

Sportverenigingen met jeugdwerking (zie voorwaarden hoofdstuk 2)  kunnen rekenen op volgende punten 

naargelang het aantal jeugd- en volwassen leden:  

 

a. Jeugdleden -18 jaar:             5 ptn./ lid 

b. Volwassen leden:            1 ptn./ lid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.9. Recreatieve sportclubs         VBP 1 

Elke erkende Beverse sportvereniging kan extra punten verzamelen als recreatieve sportclub, uitgezonderd 

sportclubs met duivensport, sportclubs met bestuurlijk kader en sportclubs met jeugdwerking. 

1.9.1. Individuele sporttak 

Recreatieve sportverenigingen krijgen een forfaitair puntenaantal indien de sporttak hoofdzakelijk individueel 

wordt beoefend, maar ook beoefend kan worden in ploegverband: 

 

a. Forfait individuele sporttak       100 ptn. 

 

1.9.2 Ploegsport 

Recreatieve sportverenigingen krijgen een forfaitair puntenaantal per ploeg indien de sporttak als ploegsport 

wordt beoefend: 

 

a. Forfait ploegsport         100 ptn. x ploegen 

 

  



Hoofdstuk 2: Basissubsidie sportclubs met jeugdwerking rekening houden met de Vlaamse 

beleidsprioriteit 2       

Elke erkende Beverse sportvereniging kan extra punten verzamelen als sportclub met jeugdwerking indien zij 

bovendien voldoen aan volgende voorwaarden: 

a. De sportvereniging heeft minstens 1 jaar jeugdwerking; 
b. 50% van de jeugdleden is woonachtig te Beveren; 
c. 25% van het totale ledenaantal is jonger dan 18 jaar; 
d. Onder jeugdleden wordt verstaan alle leden tot 18 jaar 
e. De jeugdploegen moeten voor 100% bestaan uit jeugdleden 

 
Sportverenigingen die niet voldoen aan de voorwaarden voor sportclubs met jeugdwerking, behoren 
automatisch tot de recreatieve sportclubs. 
 
 
2.1. Aantal kwalitatieve JSB/JSC in de sportclub       VPB 2 

Sportverenigingen met jeugdwerking kunnen rekenen op volgende punten naargelang het aantal 

gekwalificeerde trainers: 

 

a. Aantal trainers A        175 ptn. / trainer 

b. Aantal trainers B        150 ptn. / trainer 

c. Aantal instructeurs        125 ptn. / trainer 

d. Aantal masters of bachelors lichamelijke opvoeding of kinesitherapie   100 ptn. / trainer 

e. Aantal initiators           75 ptn. / trainer 
f. Aantal aspirant-initiators         50 ptn. / trainer 

 
 

2.2. Opleiding en/of bijscholingen        VBP 2 

De gemeente wil het volgen van opleidingen, vormingen en bijscholingen stimuleren. Deze opleidingen 

moeten gevolgd worden bij erkende organismen. De aanvraag hiervoor wordt op voorhand gedaan bij de 

sportdienst, die zal nagaan of deze kan aanvaard worden. 

a.   Zelf organiseren van een erkende VTS opleiding voor JSB of JSC  500 ptn. 

b. Zelf organiseren van een erkende sport gerelateerde VTS bijscholing  

voor JSB of JSC        250 ptn. 

c. Behalen van een diploma bij een erkende VTS opleiding  

voor JSB of JSC        200 ptn.  

d. Behalen van een diploma bij een erkende sport gerelateerde VTS  

bijscholing voor JSB of JSC       100 ptn. 

 

 

2.3. Samenwerkingsverbanden en/of fusies       VPB 2 

  

Sportclubs die samenwerkingsverbanden met andere Beverse sportclubs ontwikkelen en/of overgaan tot fusie 

kunnen rekenen op volgende punten: 

 

a. Fusie Beverse sportclubs       1000 ptn.  

b. Delen trainingslocatie en uren met andere Beverse sportclub     100 ptn.  

c. Delen JSB en/of spelers met andere Beverse sportclubs       75 ptn.  

 

  



Hoofdstuk 3: Extra subsidies, deze niet in hoofdstuk 1 of 2 van deel 1 voorkomen, voor sportclubs met 

jeugdwerking -Geen VBP 

 

 

3.1  Compensatie gebruik niet-gemeentelijke infrastructuur      

Elke erkende Beverse sportvereniging met jeugdwerking kan extra punten verzamelen indien de sportclub, 

door gebrek aan gemeentelijke sportinfrastructuur, dient te trainen op niet-gemeentelijke sportinfrastructuur. 

 

Sportverenigingen met jeugdwerking die gebruik maken van gemeentelijke én niet-gemeentelijke 

sportinfrastructuur kunnen geen gebruik maken van deze extra punten, het recht op gratis gebruik 

sportinfrastructuur voor jeugdwerking is onverenigbaar met deze compensatieregel. 

 

Deze regel geldt als compensatie voor de huurgelden die de sportverengingen moeten betalen en is begrensd 

met een maximum van 1000 punten: 

 

a. Sportclub training in niet-gemeentelijke infrastructuur      10 ptn. / uur 

 

Hoofdstuk 4: Basissubsidie duivensport-Geen VBP        

 
Elke erkende Beverse sportvereniging kan extra punten verzamelen indien de sportclub ‘duivensport’ 
beoefend: 
 

a. Aansluiting bij GSR Beveren       100 ptn. 
b. Aangesloten leden         2,5 ptn. / lid 

 
 
 
Hoofdstuk 5: Basissubsidie sportclubs met bestuurlijk kader-Geen VBP     

Elke erkende Beverse sportvereniging kan extra punten verzamelen indien de sportclub voldoet aan volgende 

voorwaarden: 

a. Sportclub bestaat enkel uit een bestuurlijk kader 

b. Sportclub heeft als hoofdtaak de organisatie van wedstrijden, sportieve evenementen en/of fungeren 

als coördinator tussen verschillende Beverse sportclubs 

 

5.1.  Basissubsidie organisatoren wielerwedstrijden op de weg   

Sportclubs die wielerwedstrijden organiseren op de weg, kunnen extra punten verzamelen naargelang de 

organisatie van wedstrijden op de weg voor volgende categorieën: 

a. Aspiranten          125 ptn. 
b. Nieuwelingen         155 ptn. 
c. Dames elite         190 ptn. 
d. Juniors          190 ptn. 
e. Elite zonder contract, beloften       280 ptn. 
f. Liefhebbers, veteranen        280 ptn. 
g. Nevenbonden   1 wedstrijd / dag     155 ptn. 

    2 wedstrijden / dag     230 ptn. 

    3 wedstrijden / dag     310 ptn. 

h. Nadar vergoeding / wedstrijd (max. 1x/dag)       38 ptn. 
 
 
 



5.2.  Basissubsidie andere sportclubs met bestuurlijk kader     

Sportclubs met enkel een bestuurlijk kader, uitgezonderd organisatoren wielerwedstrijden op de weg,  krijgen 

een forfaitair puntenaantal: 

a. Forfait bestuurlijk kader       1000 ptn. 

 

  



Deel 2: Aanvullende subsidies              

Hoofdstuk 1: Bijzonder sportinitiatief-Geen VBP 

Elke erkende Beverse sportvereniging kan maximaal 1 keer per jaar een subsidie voor bijzondere  
sportinitiatieven aanvragen, indien voldaan werd aan volgende voorwaarden: 
 

a. Het bijzonder sportinitiatief heeft een meerwaarde voor de gemeentelijke uitstraling; 
b. Het bijzonder sportinitiatief heeft plaats op het grondgebied van de gemeente Beveren; 
c. Het bijzonder sportinitiatief verhoogt de kwaliteit van de sportvereniging; 
d. Het bijzonder sportinitiatief dient aanvullend te zijn op de reguliere werking, volgende activiteiten 

komen in aanmerking: 
1. Tornooien: één- of meerdaagse competities georganiseerd door de club, aanvullend op de 

reguliere werking en competitie, met ofwel een provinciaal- , Vlaams- , nationaal- of 
internationaal karakter.  

2. Officiële wedstrijden: wedstrijden aanvullend op de reguliere competitie georganiseerd door 
de club en erkend door de overkoepelende bond of federatie, met ofwel een provinciaal, 
Vlaams , nationaal of internationaal karakter. 

3. Sportpromotionele activiteiten: alle activiteiten met als doel sport te promoten, aanvullend op 
de reguliere werking en als doel een extra stimulans voor sportbeleving te geven. 

 
Elke organiserende sportvereniging die in aanmerking wil komen voor een bijzondere subsidie, volgt  
onderstaande procedure: 

a. Indienen aanvraag dossier minimum 3 maanden voor de organisatie op de daarvoor bestemde 
formulieren; 

b. Bij aanvaarding van de aanvraag dient de sportclub de medewerking van gemeente Beveren te 
vermelden in alle publicaties aangaande de activiteit; 

c. Bij aanvaarding van de aanvraag dient de sportclub, maximaal 2 maanden na de organisatie, het 
afrekening dossier  in op de daarvoor bestemde formulieren; 

d. Advies GSR Beveren aan de hand van: 
1. Het niveau van het sportevenement; 
2. De uitstraling van de sporttak; 
3. Competitie- of recreatieniveau; 
4. De mogelijke impact van het sportevenement en de promotionele waarde voor de gemeente; 
5. Gemaakte kosten mits voorlegging bewijsstukken; 
6. Verkregen inkomsten. 

e. College beslist na advies GSR Beveren welk percentage van de kosten gesubsidieerd zal worden; 
f. De subsidie wordt uitbetaald aan de sportvereniging. 

 
 
Hoofdstuk 2: Individuele sportbeoefenaar-Geen VBP 

 
Een individuele sportbeoefenaar is een atleet die deelneemt aan een competitie als individu in een individuele  
sporttak. De individuele sportdisciplines waarbij ook in duo, trio en/of clubverband kan aangetreden worden in  
de bedoelde competities vallen hier niet onder. De professionele sportbeoefenaars komen niet in aanmerking. 
Voor de definitie van professionele sportbeoefenaar gelden de bepalingen en omschrijvingen van de 
wetgeving en decreten terzake. 
 
Elke individuele sportbeoefenaar kan een subsidie aanvragen indien voldaan werd aan volgende  
voorwaarden:  
 

a. De individuele sportbeoefenaar is lid van een erkende Beverse sportclub; 
b. De individuele sportbeoefenaar is woonachtig in Beveren; 
c. De individuele sportbeoefenaar heeft de max. leeftijd van 18 jaar niet overschreden; 
d. De individuele sportbeoefenaar neemt deel in een erkende sportdiscipline (BOIC, BLOSO, VSF) aan 

de Europese en/of wereldkampioenschappen en/of Olympische spelen en/of World games en/of 
wereldbekerwedstrijden;  

e. De individuele sportbeoefenaar verbindt zich er toe het extra subsidiegeld integraal te besteden aan 
de deelname van de erkende competitie; 

f. De sportclub heeft minimum 1 jaar competitie sportwerking; 
g. De sportclub dient een aanvraag voor betoelaging in bij de sportdienst die belast wordt met de 

controle van de gevraagde toelage en de te vervullen modaliteiten; 



h. De sportclub is aangesloten bij een overkoepelende en erkende sportfederatie in een erkende 
sportdiscipline (zie lijst als bijlage). 

 
Individuele topsporters uit onze gemeente die hun sport niet in onze gemeente kunnen beoefenen komen ook  
in aanmerking voor deze subsidie mits zij voldoen aan volgende criteria: 
 

a. Aangesloten zijn bij een erkende sportclub (attest van lokale gemeentelijke sportdienst); 
b. Geen subsidies ontvangen van de gemeente waar hun sportactiviteiten plaats vinden; 
c. Sporters zelf leveren het bewijs dat hun sportdiscipline niet op het grondgebied Beveren kan 

beoefend worden door o.a. afwezigheid van een actieve sportclub en/of geen geschikte 
accommodatie. 

 

Elke individuele sportbeoefenaar die in aanmerking wil komen voor een subsidie individuele sportbeoefenaar,  
volgt onderstaande procedure: 

a. Indienen aanvraag dossier door de sportclub minimum 3 maanden voor de deelname op de daarvoor 
bestemde formulieren met de officiële aanduiding door de organiserende instantie; 

b. Bij aanvaarding van de aanvraag dient de sportclub, maximaal 2 maanden na de deelname, het 
afrekening dossier in op de daarvoor bestemde formulieren; 

c. Advies GSR Beveren aan de hand van het land waar de kampioenschappen plaats vinden en de 
gemaakte kosten (inschrijvingsgeld en/of vervoerskosten): 

1. In buurland van België   max. 125 € 
2. Binnen Europa    max. 250 € 
3. Buiten Europa    max. 375 € 

d. College beslist na advies GSR Beveren welk percentage van de kosten gesubsidieerd zal worden; 
e. De subsidie wordt uitbetaald aan de betreffende individuele topsporter 

 
 
Hoofdstuk 3: Europese wedstrijden of andere wedstrijden van topsportniveau-Geen VBP 

Elke erkende Beverse sportvereniging kan een subsidie organisatie en/of deelname voor Europese 
wedstrijden en tornooien in poulesysteem aanvragen indien voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
 

a. De sportvereniging beoefent een Olympische ploegsport; 
b. De sportvereniging kan aantonen dat de wedstrijden van topsportniveau zijn. 

 
Elke sportvereniging die in aanmerking wil komen voor een subsidie voor deelname aan Europese  
wedstrijden of andere wedstrijden van topsportniveau, volgt onderstaande procedure: 
 

a. Indienen aanvraag dossier minimum 3 maanden voor de deelname op de daarvoor bestemde 
formulieren; 

b. Bij aanvaarding van de aanvraag dient de sportclub, maximaal 2 maanden na de deelname, het 
afrekening dossier in op de daarvoor bestemde formulieren; 

c. Advies GSR Beveren aan de hand van de wedstrijdplaats: 
1. 1250€ voor de thuiswedstrijden 
2. 1250€ voor de uitwedstrijden in buurlanden van België 
3. 1875€ voor de uitwedstrijden in niet-buurlanden van België 

d. College beslist na advies GSR Beveren welk bedrag zal gesubsidieerd worden 
e. De subsidie wordt uitbetaald aan de sportvereniging. 

 
Elke sportvereniging die in aanmerking wil komen voor een subsidie voor organisatie van een Europese  
wedstrijd of een andere wedstrijd van topsportniveau (max. eenmaal om de 5 jaar), volgt onderstaande 
 procedure: 
 

a. Indienen aanvraag dossier minimum 3 maanden voor de organisatie op de daarvoor bestemde 
formulieren; 

b. Bij aanvaarding van de aanvraag dient de sportclub de medewerking van gemeente Beveren te 
vermelden in alle publicaties aangaande de activiteit; 

c. Bij aanvaarding van de aanvraag dient de sportclub, maximaal 2 maanden na de organisatie, het 
afrekening dossier in op de daarvoor bestemde formulieren; 

d. Advies GSR Beveren aan de hand van: 
1. Het niveau van het sportevenement; 
2. De uitstraling van de sporttak; 



3. De mogelijke impact van het sportevenement en de promotionele waarde voor de gemeente; 
4. Gemaakte kosten mits voorlegging bewijsstukken; 
5. Verkregen inkomsten. 

d. College beslist na advies GSR Beveren welk bedrag zal gesubsidieerd worden, dit met een 
maximum van 15.000 €  

e. De subsidie wordt uitbetaald aan de sportvereniging. 
 
 
Hoofdstuk 4: Jubilerende sportverenigingen-Geen VBP 

 

Elke erkende Beverse sportvereniging kan een subsidie voor jubilerende verenigingen aanvragen, indien 

voldaan werd aan volgende voorwaarde: 

a. De sportvereniging viert hun 25, 50, 75, 100, … jarig jubileum  

 

Elke sportvereniging die in aanmerking wil komen voor een subsidie jubilerende sportvereniging,  
volgt onderstaande procedure: 

a. Indienen aanvraag dossier minimum 3 maanden voor het jubileum op de daarvoor bestemde 
formulieren; 

b. Bij aanvaarding van de aanvraag dient de sportclub, maximaal 2 maanden na het jubileum, het 
afrekening dossier in op de daarvoor bestemde formulieren; 

c. Advies GSR Beveren aan de hand van het aantal jaren dat sportclub actief is: 
1. 25 jarig jubileum    125 € 
2. 50, 75, 100, … jarig jubileum  250 € 

d. College beslist na advies GSR Beveren welk bedrag zal gesubsidieerd worden; 
e. De subsidie wordt uitbetaald aan de sportvereniging.  

 


