SPO/ATOSEO/31-01-2019

Aanvraag toelage organisatie van sportmanifestaties door een erkend
organisatiecomité

Dienst communicatie-toerismefeestelijkheden
Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM
T 056 62 12 11
F 056 62 12 23
feestelijkheden@waregem.be
www.waregem.be

Openingstijden
maandag: van 8.30u. tot 12.00u.| namiddag op afspraak tot 17.00u.
dinsdag: van 8.30u. tot 12.00u.| namiddag op afspraak tot 18.30u.
woensdag: van 8.30u. tot 12.00u.|namiddag op afspraak tot 17.00u.
donderdag: van 8.30u. tot 12.00u.
vrijdag: van 8.30u. tot 12.30u.
zaterdag: de stadswinkel is open van 9.00u. tot 12.00u.

Welke voorwaarden zijn er aan de aanvraag verbonden?
(Opgesteld volgens het stedelijk subsidiereglement organisatie van sportmanifestaties door een erkend
Organisatiecomité goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 november 2008).
Iedere vereniging die als organisatiecomité erkend is door de Waregemse sportraad en een bijzondere sportmanifestatie
organiseert kan deze toelage aanvragen als
- de actieve sportbeoefening bevorderd wordt voor het grote publiek
- en/of met een bijzondere uitstraling voor de stad
- Het evenement moet plaatsvinden op het grondgebied van Waregem en moet toegankelijk zijn voor iedere
geïnteresseerde
- De bijzondere subsidie kan slechts voor één activiteit per vereniging jaarlijks toegekend worden
- De vereniging mag geen winstoogmerk nastreven en de subsidie mag enkel aangewend worden voor het doel
waarvoor zij is toegekend
Wanneer bezorg je deze aanvraag?
- voor manifestaties in de eerste helft van het jaar (januari- juni): uiterlijk tegen 15 oktober van het voorafgaandelijk
jaar van de sportmanifestatie
- voor manifestaties in de tweede helft van het jaar (juli-december): uiterlijk tegen 15 maart van hetzelfde jaar van de
sportmanifestatie
Wat zijn de mogelijke bedragen?
o regionaal karakter : max. 250 euro
o provinciaal karakter : max. 400 euro
o nationaal en internationaal karakter : max. 800 euro
Wanneer gebeurt de uitbetaling?
De toelage wordt pas betaald nadat er een verslag met bewijsstukken over de georganiseerde activiteit wordt
ingediend.

In te vullen door de aanvrager
1. Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in.
volledige naam vereniging
voornaam en naam
adres

huisnummer

gemeente

postnummer

/

telefoonnummer

/

gsmnummer
e-mail
IBAN

B E

-

-

-

naam en voornaam rekeninghouder

Gemeenteplein 2
8790 Waregem
www.waregem.be
Alle briefwisseling wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

T 056 62 12 11
F 056 62 12 23
secretariaat@waregem.be

Bankrekening
BIC GKCCBEBB
IBAN BE04 0910 0025 2431
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2. Vul hieronder de gegevens in met betrekking tot de sportmanifestatie.
Naam & korte omschrijving
activiteit
datum dag

maand

jaar

adres

huisnummer

gemeente

postnummer

doelgroep
Aantal uitgenodigde deelnemers
motivering
Omkadering, begeleiding,
samenwerkingsverband

budget

Bij te voegen documenten
3. Kruis de bijgevoegde documenten aan.
programma, drukwerk
Organisator: juridische structuur, samenstelling organisatiecomité

Ondertekening
4. Vul de volgende verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn. Door het indienen van de
aanvraag aanvaardt de vereniging het reglement.
voornaam en naam
datum dag

maand

jaar

handtekening

Hoe gaat het nu verder met jouw formulier?
Je richt jouw aanvraag naar het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem. De
sportraad geeft advies over de aanvraag in de eerstvolgende bestuursvergadering en bezorgt het negatief of positief
advies aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen beslist op basis van
dit advies. Na het ontvangen van de nodige bewijsstukken wordt de toelage uitbetaald.
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Besluit college van burgemeester en schepenen
Besluit College van Burgemeester en Schepenen
Gelet op het reglement toekenning toelage organisatie van sportmanifestaties door een erkend organisatiecominté in
gemeenteraadszitting van 4 november 2008.
Gelet op de ingediende aanvraag,
Overwegende dat de aanvraag
voldoet aan de voorwaarden
niet voldoet aan de voorwaarden

Besluit:
Het College van Burgemeester en Schepenen kent in haar zitting van
een toelage toe van …………………………….. euro
geen toelage toe

Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

Guido De Langhe
algemeen directeur

Kurt Vanryckeghem
burgemeester

