Subsidiereglement financiële ondersteuning bij de
organisatie van een bovenlokale sportmanifestatie
1. Algemene bepalingen
Artikel 1
Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten
worden toelages uitgekeerd aan erkende Lierse sportverenigingen die een bovenlokale
sportmanifestatie organiseren

Artikel 2
Onder bovenlokale sportmanifestaties wordt het volgende begrepen:
• een sportmanifestatie met provinciale uitstraling: alleen de officiële provinciale
kampioenschappen en bekerfinales van een erkende Vlaamse sportfederatie komen in aanmerking;
• een sportmanifestatie met Vlaamse uitstraling: minimum 40% van de deelnemers moet uit een
andere provincie komen. Vlaamse kampioenschappen en bekerfinales van een erkende Vlaamse
sportfederatie moeten niet aan deze voorwaarde voldoen;
• een sportmanifestatie met nationale uitstraling: minimum 50% van de deelnemers moet uit een
andere provincie komen, waarvan minimum 20% uit Wallonië. Nationale kampioenschappen en
bekerfinales van een erkende Vlaamse sportfederatie moeten niet aan deze voorwaarde voldoen;
• een sportmanifestatie met internationale uitstraling: minimum 50% van de deelnemers moet uit
een andere provincie komen, waarvan minimum 20% buitenlanders. Internationale
kampioenschappen van een erkende Vlaamse sportfederatie moeten niet aan deze voorwaarde
voldoen.

Artikel 3
De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het
erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.

2. Toekenningsvoorwaarden en bedragen
Artikel 4.
1. Om van de toelage voor een bijzondere sportmanifestatie te kunnen genieten, moeten volgende
voorwaarden vervuld zijn:
• aan de sportmanifestatie nemen minimum 100 sportende deelnemers deel.
• de sportmanifestatie moet minimaal een provinciale uitstraling hebben;
• de sportmanifestatie moet doorgaan op het grondgebied van Lier. Indien de vereniging kan
aantonen dat er geen, onvoldoende of onaangepaste accommodatie aanwezig is op het gemeentelijk
grondgebied, dan is deze voorwaarde niet van toepassing.
• de sportmanifestatie die al van een stadstoelage geniet, komt niet in aanmerking;
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• de sportmanifestatie mag niet tot de gewone competitie behoren.
2. Indien twee of meer verenigingen één gezamenlijke sportmanifestatie organiseren, moet
één van hen, namens het gehele organisatiecomité, de toelage aanvragen.
3. De aanvraag tot het bekomen van de toelage voor een bijzondere sportmanifestatie moet
gebeuren op een aanvraagformulier te vinden op de website sporten.uitinlier.be
Deze aanvragen moeten ingediend zijn:
- Vóór 1 januari voor de manifestaties die plaatsvinden voor 1 juli van het geldende jaar;
- Vóór 1 juli voor de manifestaties die plaatvinden tussen 1 juli en 31 december van het geldende
jaar.
In geval van bewezen overmacht mag uitzonderlijk van deze termijn worden afgeweken.
4. Het bedrag van de toelage wordt, afhankelijk van de kredieten en van de belangrijkheid van de
manifestatie vastgelegd op maximum volgende bedragen:
• een sportmanifestatie met provinciale uitstraling: max. € 250,00
• een sportmanifestatie met Vlaamse uitstraling: max. € 500,00
• een sportmanifestatie met nationale uitstraling: max. € 750,00
• een sportmanifestatie met internationale uitstraling: max. € 1000,00
5. De aanvrager - organisator(en) verbindt (verbinden) er zich toe, bij de toekenning van de toelage
voor een bijzondere sportmanifestatie:
• Het Lierse stadsbestuur te vermelden in alle publiciteit gevoerd rond deze sportmanifestatie.
• Een uitnodiging te sturen naar de voorzitter van de sportraad en de schepen van sport.
Het stadsbestuur behoudt zich het recht voor om de gegeven informatie en bewijsstukken te laten
controleren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt
desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor het verkrijgen
van de onder dit besluit gereglementeerde toelages.
6. De toelage wordt uitbetaald, door middel van een overschrijving op het aangegeven nummer van
de bankrekening van de organisator(en) binnen de zestig dagen na ontvangst van het
afrekeningsdossier van de uitgaven. .

3. Slotbepalingen
Alle aanvragen worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen door middel van
het aanvraagformulier voorzien op de website van de stad Lier.
Het College van Burgemeester en Schepenen staat in voor de uitbetaling van de financiële
ondersteuning.
Uit in Lier/sport verwerkt de aanvraagformulieren en vraagt indien nodig advies aan de sportraad.
De controle op de naleving van dit subsidiereglement wordt uitgevoerd door het stadsbestuur. Deze
kan de uitbetaalde toelage geheel of gedeeltelijk terugvorderen indien deze werd toegekend op
basis van een onjuiste aangifte of bij een andere aanwending van de subsidies dan vooropgesteld. Er
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kan een ambtenaar aangeduid worden die zich onder andere via een aangekondigd bezoek kan
vergewissen van de juiste besteding van bepaalde gelden. Geschillen zullen door het CBS en na
advies van de sportraad beslecht worden.
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