Gemeentebestuur 8750 Wingene
Uittreltsel uit de 11ot11lenvan cle ge~neenternad
Zitting van 22-clece~nber-2008
Aanwezig:

H. Verlrest, B~~rgemeester-Voorzitter
W. Yde, H. I<erclchove, D. C a ~ ~ i ~ oW.
o t Vent~eerscl~,
,
A. Mesure,
Scliepenen
M. Vanoverschelde, L. Huys, I<. DelocIder, T. Verbelte, D. Persyn,
C. Dewit, E. Lanckriet, A. Venneersch, F. Allaert,
R. VRIIC~CII
Bcrgl~e,M. Devisscher, J. Daa~~eels,
M. Verfaillie,
J. Vaol~ovc,S. Qnintyn, Y. De Moor, C. Vanclerviele, Raadslecien

Verontsch~~ldigci:

Sc11epe11Jacltie Verl~oye

Met 23 stenrrnen i>oor;GEEN ster?~i~~ejr
tegelt en GEEN or~tltor/dit~gen,
De Gemeenteraad,
in openbare vergadering,
Gelet op het subsidiereglement voor de sportverenigingen van 16 februari 1998;
Gelet op de wijziging subsidiereglement sportverenigingen van 31 januari 2000;
Gelet op het Decreet vao 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiering van gemeentebesturen,
provinciebesturen en de Vlaamse Ge~neenschapscomtnissievoor het voeren van een Sport voor
Allen-beleid;
Gelet op het Besluit van 19 juli 2007 ter uitvoering van het Decreet van 9 maart 2007 houdende
gemeentebesturen, provinciebesturen
en
de
Vlaamse
de
subsidiering
van
Gerilee~lschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid - algetnene
bepalingenn en bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidie;
Gelet op het artikel 199 en artikel 200 van het Getneentedecreet;
Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, dei de rechten van het kind in de
sport centraal stelt;
Gelet op het belang dat de gemeenteraad hecht aao vrijwilligerswerk in de spo~t;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad;
Gelet op de wetgeving ter zake;
Dit reglement vervangt het subsidieregletnent voor de sportverenigingen dd. 16 februari 1998; en
de wijziging van het subsidiereglement voor de sportverenigingen dd. 31 jannari 2000;

Op voorstel van het college;

BESLUIT:

Artilel 1
De sportverenigingen die erkerld zijli door het genieentebestuur en die volgens de
erke~~tiingsvoonvaarde~i
vallen ouder de recreanten en de sport organ is at ore^^, kunnen eel1
aanvraag tot subsidie iudieneti.
Artilel 2
De subsidies kan Inen verkrijgen door te voldoen aan de hierna otnschreven procedure:
- de aanvraag tot subsidi2ri11gvan het voorbije kalenderjaar wordt door de sportveretiigitlge~i
op de daartoe bestemde formuliereti ingediend bij de sportdienst. Het reglenient en de
aanvraagformulieen zijn beschikbaar op de sportdiet~t.Het aanvraagdossier is te verkrijgen
tussen 1 maart en 1 april. Het aanvraagdossies wordt opgestuurd naar alle erkende
sportveret~igingen.De subsidieaatlvraag moet worden ingediend v66r I juni.
- De verdeling en bekendmaking van de s~~bsidies
vindt plaats v66r 1 augustus.
- Tussen 1 september en 1 oktober van het betrokken jaw kan beroep aangetekend worden bij
het College van Burgenieester en Schepenen of de toezichthoudende overheid.
- De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren v66r 1 november.
Artiltel3
Srrbsidie Recreanten:
Alle Recreanten (biljart, darts, ...) die het aanvraagformulier volledig invullen en tijdig
terugbezorgeu op de sportdienst, krijgen een basistoelage van € 60,OOIjaar.
Artikel4
Szibsidie Orgat~isatoren:
Alle organisatorell van sportevenementen die de aanvraformuieren volledig invullen en tijdig
terugbewrgen nlet de nodige bewijsstukken op de sportdienst, krijgen een toelage van 24% op het
officfele prijzengeld.
Artikel5
Subsidie organisatoren stratenloop
De beide organisatoren van een stratenloop nl. de Sportraad en het Feestcornit6 Zwevezele;
krijgen jaarlijks een forfaitaire subsidie van € 1.500.00.
Aldus vastgesteld in zitting van 22-dece~i~ber-2008
Namens de gemeenteraad,
De secretaris,

De burgemeester-voorzitter,

Get. Chris De Meulemeester

Get. Hendrik Verkest
Voor eensluidend afschrift,
rgetuieester,

