REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN PLAATSELIJKE
ONDERWIJSINSTELLINGEN IN HET KADER VAN HET SPORTBELEID
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2014 en bekendgemaakt op de stedelijke
website op 07 november 2014.

artikel 1: Dit besluit regelt de subsidiëring van de plaatselijke onderwijsinstellingen voor hun participatie
aan het stedelijk sportbeleid en voor het aanbieden van sportactiviteiten tijdens de schooluren buiten de
normale lessen lichamelijke opvoeding en buiten de schooluren.

artikel 2: Voor de toepassing van dit besluit gelden volgende begrippen.
Onder plaatselijke onderwijsinstelling wordt verstaan: een onderwijsinstelling met hoofdzetel of vestiging in
Oudenburg.
Onder werkjaar wordt verstaan: de periode van twaalf maanden vanaf 1 september tot en met 31 augustus
van het daaropvolgende jaar.
artikel 3: Binnen de perken van de kredieten voorzien in de financiële nota van het budget wordt aan de
plaatselijke onderwijsinstellingen subsidies verleend volgens de normen en voorwaarden die hierna worden
vastgesteld.
1. De onderwijsinstelling moet door de Vlaamse overheid erkend zijn.
2. De onderwijsinstelling moet minstens één jaar werkzaam zijn op 1 september van het werkjaar dat in
aanmerking komt voor subsidie.
3. Voor de toepassing van dit reglement komen enkel de onderwijsinstellingen van kleuter- en lager onderwijs
in aanmerking.
4. De subsidies worden toegekend per vestigingseenheid (hoofdzetel of vestiging).
5. De subsidies worden toegekend per werkjaar.
6. Het lidmaatschap van de sportraad wordt niet als voorwaarde voor subsidiëring gesteld, maar wordt wel
mee in rekening gebracht voor de toekenning van de punten.
7. Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet minstens één sportactiviteit georganiseerd worden
tijdens de schooluren (buiten de normale lessen lichamelijke opvoeding) en één sportactiviteit buiten de
schooluren.
8. Om recht te hebben op subsidiëring moet de onderwijsinstelling nog actief zijn op het ogenblik van het
indienen van haar aanvraag.
9. De toekenning en de verdeling van de subsidies gebeurt op basis van de gegevens, het beleid, de
organisatie en de activiteiten van en gedurende het voorgaande werkjaar, volgens een puntensysteem op
basis van kwantitatieve criteria. Het puntensysteem is als bijlage gevoegd bij deze beslissing en maakt er
integraal deel van uit.
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artikel 4: De subsidieaanvraag verloopt volgens de hierna beschreven procedure.
1. De aanvraag dient te gebeuren op de daartoe voorziene formulieren, die aan de onderwijsinstelling zullen
worden bezorgd, ten laatste op 1 juli.
Indien een onderwijsinstelling tegen dan geen formulier heeft ontvangen, kan zij dit alsnog aanvragen bij de
stedelijke sportdienst en dit tot 15 september.
2. Elke aanvraag dient ondertekend te worden door de directeur, of zijn gemachtigde..
3. De ingevulde subsidieaanvraag moet worden ingediend bij de stedelijke sportdienst, p/a Weststraat 24,
Oudenburg, en dit tegen 1 oktober.
In de gevallen als bedoeld in punt 1, tweede lid, wordt de termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag
verlengd tot 15 oktober.
Laattijdige aanvragen worden niet in aanmerking genomen voor subsidiëring.
4. Bij de aanvraag tot subsidiëring dient een dossier te worden gevoegd dat de noodzakelijke gegevens en
bewijskrachtige stukken bevat die moeten toelaten te controleren of de aanvrager voldoet aan de gestelde
voorwaarden, aangevuld met de nodige stavingstukken, dienstig voor de toekenning en berekening van de
punten. Elke aanvraag dient tevens de nodige gegevens te bevatten voor de uitbetaling van de subsidie.
Voor de aard en de omschrijving van de bij te voegen stukken wordt verwezen naar de bijlage.
5. De berekening en de toekenning van de punten gebeurt door de stedelijke sportdienst.
6. De berekende en toegekende punten en het overeenstemmende subsidiebedrag worden voor advies
voorgelegd aan de algemene vergadering van de sportraad.
7. De toekenning en de vaststelling van de subsidiebedragen gebeurt door het college van burgemeester en
schepenen op basis van het advies van de sportraad.
8. De uitbetaling van de subsidies gebeurt vóór 31 december op bevel van het college van burgemeester en
schepenen door overschrijving op een post- of bankrekening op naam van de onderwijsinstelling.

artikel 5: De bepalingen van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en
op de aanwending van sommige toelagen zijn van toepassing op de toelagen verleend op basis van
onderhavig subsidiereglement
Bij toepassing van deze wet is de begunstigde gehouden de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor
zij werd toegekend, en elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om,
eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren.
Bij niet naleving van deze bepalingen kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of gedeeltelijke
terugvordering van de betrokken subsidies evenals de toekenning van nieuwe subsidies opschorten.
Het verstrekken van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige gegevens kan eveneens aanleiding geven tot
intrekking of terugvordering van de toegekende of uitbetaalde subsidies.
Elke onderwijsinstelling die voor een werkjaar meer dan 1.250,00 EUR ontvangt moet, zo spoedig mogelijk na
het afsluiten van het werkjaar, de nodige bewijsstukken voorleggen ter verantwoording van de aanwending
van de toelage. Voor rechtspersonen wordt hieronder verstaan: het voorleggen van de balans en de
rekeningen, alsook een verslag inzake beheer en financiële toestand.

artikel 6: Deze regeling treedt in werking op 1 september 2014 en geldt vanaf het werkjaar 2014-2015.
De subsidiëringsvoorwaarden en het puntensysteem voor de plaatselijke onderwijsinstellingen (onder de
noemer categorie D), zoals vastgelegd bij gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2002, worden
opgeheven met ingang van dezelfde datum.

BIJLAGE: PUNTENSYSTEEM VOOR OUDENBURGSE ONDERWIJSINSTELLINGEN VOOR DE TOEKENNING EN
VERDELING VAN DE SUBSIDIES VOOR HUN PARTICIPATIE AAN HET STEDELIJK SPORTBELEID EN VOOR
HET AANBIEDEN VAN SPORTACTIVITEITEN TIJDENS DE SCHOOLUREN BUITEN DE NORMALE LESSEN
LICHAMELIJKE OPVOEDING EN BUITEN DE SCHOOLUREN
1. Lidmaatschap van de sportraad
Lidmaatschap van de sportraad
Aanwezigheid van een afgevaardigde van de
onderwijsinstelling op de algemene vergadering van de
sportraad

10 punten
2 punten per vergadering

2. Organisatie van sportactiviteiten tijdens de schooluren (buiten de gewone lessen lichamelijke
opvoeding)
Per activiteit
In samenwerking met een Oudenburgse sportclub
In samenwerking met alle Oudenburgse
onderwijsinstellingen

4 punten
+ 1 punt extra per activiteit
+ 2 punten extra per activiteit

Bijlage: per sportactiviteit een lijst met daarop datum, locatie, lesgever, samenwerking met de club en/of
onderwijsinstelling.
3. Organisatie van naschoolse sportactiviteiten
Per activiteit
In samenwerking met een Oudenburgse sportclub
In samenwerking met alle Oudenburgse
onderwijsinstellingen

6 punten
+ 1 punt extra per activiteit
+ 2 punten extra per activiteit

Bijlage: per naschoolse sportactiviteit een lijst met daarop datum, locatie, lesgever en samenwerking met de club en/of
onderwijsinstelling
4. Deelname aan sportactiviteiten tijdens de schooluren ingericht door de SVS (Stichting Vlaamse
Schoolsport), Bloso (het Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de
Openluchtrecreatie) de provincie, de stad, de sportraad of een plaatselijke onderwijsinstelling
Per activiteit

1 punt per schijf van 5 leerlingen (met een maximum
van 15 punten)

Bijlage: lijst met daarop per sportactiviteit, de inrichter en het aantal deelnemende leerlingen van de onderijsinstelling
5. Deelname aan naschoolse sportactiviteiten ingericht door de SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport), Bloso
(het Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de
Openluchtrecreatie) de provincie, de stad, de sportraad of een plaatselijke onderwijsinstelling
Per activiteit

2 punten per schijf van 5 leerlingen (met een
maximum van 30 punten)

Bijlage: lijst met daarop per naschoolse sportactiviteit, de inrichter en het aantal deelnemende leerlingen
6. Medewerking aan sportactiviteiten van de stad of de sportraad
Minder dan 4 uren
Meer dan 4 uren

2 punten per medewerkende persoon
4 punten per medewerkende persoon

