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Reglement 

 Doel  Artikel 1.

De Stad Gent wil in samenwerking met Sport Vlaanderen de kans geven aan individuen en 
organisaties om op een zeer laagdrempelige manier in hun wijk beweegactiviteiten te organiseren, 
waarbij ook aandacht wordt besteed aan gezondheid. 

 Definities Artikel 2.

In dit reglement heeft de onderstaande term de ernaast vermelde betekenis.  

Subsidieverstrekker: de Stad Gent en/of Sport Vlaanderen conform een tussen beide geldende 
overeenkomst. 

 Doelgroep en toepassingsgebied Artikel 3.

 Voor de subsidie komt in aanmerking: § 1.
Eenieder die op Gents grondgebied een activiteit wil organiseren die voldoet aan de voorwaarden 
bepaald in artikel 4 §1. 

Subsidiereglement  
“Buurt beweegt gezond” voor de 

ondersteuning van sport-en 
bewegingsactiviteiten 
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 Voorwaarden Artikel 4.

 Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning, dient het initiatief cumulatief aan de § 1.
volgende voorwaarden te voldoen: 

a. Het initiatief beoogt een duurzaam sport-/beweeggedrag; 

b. Het initiatief heeft oog voor gezondheid, waarbij ethisch en medisch verantwoord 
sporten/bewegen centraal staat; 

c. Het initiatief bevordert de sociale cohesie van de buurt; 

d. Het initiatief heeft nog niet eerder plaatsgevonden; 

e. Het initiatief duurt minimaal vijf lesuren en maximaal tien lesuren; 

f. Het initiatief vindt plaats onder begeleiding van een lesgever die door de aanvrager zelf 
wordt aangebracht of die via het aanvraagformulier wordt aangevraagd; 

g. Het initiatief vindt plaats op Gents grondgebied; 

h. Het initiatief heeft geen commercieel karakter; 

i. Het initiatief is duurzaam: het zal worden verder gezet na afloop van de ondersteuning die op 
basis van dit reglement wordt geboden; 

j. Het initiatief kost voor de deelnemers maximaal 2 euro per lesuur; deze bijdrage wordt 
uitsluitend gebruikt ter financiering van de verderzetting van het initiatief na afloop van de 
ondersteuning; 

k. Het initiatief is voor iedereen toegankelijk. Initiatieven van verenigingen staan dus open voor 
niet-leden; 

l. De aanvrager ontvangt en ontving voor hetzelfde initiatief nog geen enkele subsidie, noch 
van de Stad, noch van Sport Vlaanderen, noch van enige andere subsidiërende overheid of 
instantie; 

m. Er zijn minstens 8 deelnemers aan het initiatief; 

n. Op elke publicatie, alle promotiemateriaal en elke uitnoding voor het initiatief, vermeldt de 
aanvrager “In het kader van “Buurt beweegt gezond” en de logo’s van Sport Vlaanderen en 
van de Sportdienst; 

 Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van § 2.
burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en 
overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen. 

 Verlenging van de ondersteuning Artikel 5.

 Initiatieven waarvoor reeds ondersteuning wordt geboden conform dit reglement, kunnen § 1.
eenmalig een verlenging van de ondersteuning aanvragen, voor maximum 10 lesuren. 

 Om in aanmerking te komen voor de verlengde ondersteuning, dient het initiatief te voldoen § 2.
aan alle voorwaarden vermeld in artikel 4 §1. 

 Ondersteuning Artikel 6.

 Initiatieven  die aan de voorwaarden voldoen kunnen als volgt ondersteund worden: § 1.

a. Lesgever: 
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1) De subsidieverstrekker vergoedt de lesgever voor minimum vijf en maximum 10 lesuren 
en bij toepassing van artikel 5 voor een verlenging van maximum 10 lesuren. 

2) De lesgever ontvangt een vergoeding afhankelijk van zijn of haar kwalificatie en/of 
ervaring. 

3) De vergoeding wordt rechtstreeks overgemaakt aan de lesgever, zonder tussenkomst van 
de aanvrager. 

b. Verzekering: 

1) De lesgever wordt door Sport Vlaanderen verzekerd voor de duur van het initiatief 
waarvoor een aanvraag werd ingediend en goedgekeurd. Dit betreft een verzekering voor 
zowel lichamelijke ongevallen als voor burgerlijke aansprakelijkheid. 

2) De aanvrager kan eveneens een verzekering aanvragen voor de deelnemers van het 
initiatief. Indien de aanvraag dit vermeldt en indien de aanvraag door de Sportdienst 
gunstig wordt beroordeeld, dan verzekert Sport Vlaanderen de deelnemers voor zowel 
lichamelijke ongevallen als voor burgerlijke aansprakelijkheid. 

 Procedure Artikel 7.

 Aanvraag § 1.

a. Aanvraag voor initiële ondersteuning 

1) De aanvrager dient zijn aanvraag in door middel van het hiertoe voorziene formulier , te 
bekomen bij de Sportdienst, Gezondheidsdienst of de Dienst Ontmoeten en Verbinden  of 
op de website www.stad.gent. 

2) De aanvraag wordt gericht aan de Stad Gent, t.a.v. de Sportdienst, p.a. stadhuis, 
Botermarkt 1, 9000 Gent of aan sportdienst@stad.gent. 

3) De aanvraag moet door de Stad worden ontvangen uiterlijk zes weken vóór aanvang van 
de activiteit. 

4) De aanvrager verkrijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging binnen de vijf werkdagen na 
ontvangst van de aanvraag. 

5) De aanvrager kan voor alle bijkomende informatie terecht bij de Sportdienst: 

Zuiderlaan 13 te 9000 Gent 

sportdienst@stad.gent 

09/266 80 00 
6) De aanvrager die een rechtspersoon is, wordt vrijgesteld van de verplichting zijn balans en 

rekeningen alsook een verslag inzake beheer en financiële toestand aan de Stad Gent te 
bezorgen. 

b. Aanvraag voor verlenging van de ondersteuning 

1) De organisator die een aanvraag voor verlenging van de ondersteuning wenst, meldt dit 
telefonisch (09/266 80 00) of per e-mail (sportdienst@stad.gent) aan de Sportdienst. 

2) Deze melding dient te gebeuren voordat de laatste les van het initiële initiatief 
plaatsvindt. 

 Beoordeling § 2.

a. Beoordeling van de initiële aanvraag 

1) Beoordeling van de ontvankelijkheid: 
a) De Sportdienst gaat na of de aanvraag ontvankelijk is en kan indien nodig 
bijkomende informatie inwinnen. 

mailto:sportdienst@stad.gent
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b) Een aanvraag is ontvankelijk indien ze tijdig werd ingediend door middel van het 
juiste aanvraagformulier en indien de aanvraag volledig is. 

2) Beoordeling ten gronde: De Sportdienst kijkt na of de aanvraag voldoet aan de 
voorwaarden uit artikel 4 §1. 

3) De totale beoordeling vindt plaats binnen de twee weken na het indienen van de 
aanvraag. 

4) Deze termijnen zijn enkel richtdata, bij wijziging van de aanvraag of de nood aan 
bijkomende informatie vanuit de Stad Gent kan de behandelende ambtenaar zich 
genoodzaakt zien deze termijn te verlengen. 

b. Beoordeling van de aanvraag voor verlenging van de ondersteuning 

1) De Sportdienst controleert of het initiële initiatief voldeed aan alle voorwaarden bepaald 
in artikel 4 §1. 

2) De beoordeling vindt plaats binnen de twee weken na het melden van de aanvraag tot 
verlenging van de ondersteuning. 

3) Deze termijnen zijn slechts richtdata. 

 Beslissing § 3.

a. Het college van burgemeester en schepenen neemt, op basis van advies van de Sportdienst, 
een beslissing rond de al dan niet toekenning van de subsidie. 

b. Deze beslissing vindt plaats binnen de 3 weken na het indienen van de aanvraag. 

c. De Sportdienst brengt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van de beslissing van het 
college van burgemeester en schepenen binnen 10 kalenderdagen vanaf de 
beslissingsdatum. 

d. Deze termijnen zijn enkel richtdata. 

 Ondersteuning § 4.

a. De vergoeding van de lesgever wordt door de Sportdienst rechtstreekt gestort op het IBAN 
rekeningnummer van de lesgever, zonder tussenkomst van de aanvrager. 

b. Indien de aanvrager zelf een lesgever voorziet, verbindt de aanvrager zich ertoe de 
Sportdienst onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van het post- 
of bankrekeningnummer van de lesgever. 

c. De verzekeringen vermeld in artikel 5 §2, worden door Sport Vlaanderen in orde gebracht 
vóór de aanvang van het initiatief. 

 Controle Artikel 8.

 De Stad Gent heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende ondersteuning te § 1.
doen controleren. 

 De subsidieverstrekker kan de ondersteuning stopzetten indien hij vaststelt dat niet aan de § 2.
voorwaarden van artikel 4 §1 wordt voldaan. 

 De aanvrager bezorgt de Sportdienst voor aanvang van het initiatief een voorbeeld van § 3.
uitnodiging, folder of affiche. 

 Sancties (en strafbepalingen) Artikel 9.
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 Ingeval de aanvrager zich verzet tegen de uitoefening van de controle of indien de § 1.
ondersteuning niet werd gebruikt voor het doel waarvoor ze is toegekend, kan de 
subsidieverstrekker de toegekende ondersteuning terugvorderen. 

 In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de § 2.
subsidieverstrekker beslissen om de toekenning van de ondersteuning te schorsen en in de 
toekomst geen subsidies meer toe te staan aan de aanvrager en de toegekende ondersteuning 
terug te vorderen. 

 Non-discriminatieclausule Artikel 10.

 De aanvrager verbindt er zich toe: § 1.

a. geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, 
huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, 
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, 
taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische 
eigenschap of sociale afkomst te dulden. 

b. toegankelijk te zijn voor iedereen. 

c. elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te 
bestraffen. 

d. de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen 
bevorderen en verdedigen na te leven. 

e. indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter 
kennis te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in 
het kader van het toepasselijke reglement/de overeenkomst.  

 Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de Stad Gent - rekening § 2.
houdend met alle elementen - maatregelen nemen. 

 Opheffingsbepalingen Artikel 11.

Het subsidiereglement “Buurt beweegt gezond” voor de ondersteuning van sport- en 
bewegingsactiviteiten, goedgekeurd door de gemeenteraad op 23/03/2015, wordt opgeheven. 

 Overgangsbepalingen Artikel 12.

Het onder artikel 11 vermelde reglement blijft evenwel onverkort van toepassing op de aanvragen 
die worden ingediend vóór 01/12/2016. 

 Inwerkingtreding (en duurtijd)  Artikel 13.

Dit reglement treedt in werking op 01/01/2017, voor onbepaalde duur. Jaarlijks wordt de werking 
van dit reglement geëvalueerd. 

 

(einde reglement) 
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