Reglement betreffende de subsidieaanvragen van de VZW « Sport te Jette »

Dit reglement is van toepassing op elke financiële of materiële subsidie toegekend door de vzw
“Sport te Jette”.
Art.1 : Begunstigde
Een sportclub is een geheel van personen (minimum 10) wiens inschrijving in eenzelfde vereniging,
of zij nu feitelijk is, geen winstoogmerk heeft of welke juridische vorm dan ook, op eender welk
moment bewezen kan worden aan de vzw “Sport te Jette” en waarover tenminste één persoon de
verantwoordelijkheid draagt en aldus gekend is door de vzw “Sport te Jette”.
Art.2 : Voorwaarden
1. de voornaamste sportieve activiteiten van de club moeten plaatsvinden op het grondgebied
van de gemeente Jette (behalve in uitzonderlijke gevallen zoals de herhuisvesting van de
clubs na de brand van de omnisportzaal) EN de club moet een op zijn naam geopende
bankrekening hebben.
2. de naam van de club moet verplicht verwijzen naar de naam van de gemeente Jette of naar
een van zijn wijken.
Indien de club zijn verbintenis niet heeft gehouden omtrent art.2.2 en een nieuwe aanvraag
indient, zal deze voorwaarde onmiddellijk worden gevraagd.
Art.3 : Soort tussenkomst
De vzw « Sport te Jette » kent materiële en financiële subsidies toe, binnen de grenzen van de door
haar vastgestelde begrotingkredieten, zonder verplichting tot hernieuwing. Deze subsidies beogen
uitgaven die betrekking hebben op sportieve posten.
Art.4 : Verplichte bepalingen
In geval de subsidie wordt verkregen, moet de club de steun van de vzw « Sport te Jette » vermelden
op al haar promotiedocumenten met betrekking tot het gesubsidieerde project alsook, indien
aanwezig, op de internetsite. De club zal de vermelding van de logo’s van de gemeente en de vzw
“Sport te Jette” moeten bewijzen.
Art.5 : Formaliteiten
De aanvraag tot subsidiëring moet gebeuren aan de hand van een vragenlijst opgemaakt door de vzw
« Sport te Jette » betreffende het te subsidiëren project.
De club moet bij de vragenlijst betreffende de subsidiëring een bewijs bijvoegen van huur of gebruik
van sportinfrastructuren te Jette, behalve ingeval van uitzondering zie art. 2.
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Art.6 : Betaling
De subsidies worden uitbetaald in 2 schijven, 80% na de beslissing van betaalbaarstelling door de
Beheerraad van de vzw « Sport te Jette » en het saldo na de rekeningen van de activiteit of het
project waarvoor een subsidie wordt aangevraagd, te hebben overhandigd.
Art.7 : Controle
Iedere begunstigde van een subsidie zal deze dienen te gebruiken waarvoor ze toegekend werd.
De vzw behoudt zich het recht voor om :
-

elk nuttig document op te vragen dat de toekenning van de subsidie rechtvaardigt bijkomend
aan de documenten vereist bij de indiening van het project ;
ter plaatse een controle uit te voeren om het gebruik van de toegekende subsidie te
verifiëren ;
een kwaliteitscontrole uit te oefenen die tot doel heeft te controleren of de subsidie naar
behoren wordt gebruikt.

Art.8 : Terugbetaling en uitsluiting van de subsidie
De begunstigde zal de subsidie moeten terugbetalen in de volgende gevallen :
1- wanneer de subsidie niet gebruikt is voor de doeleinden waarvoor ze toegekend werd ;
2- wanneer vastgesteld wordt dat de subsidie toegekend werd op basis van valse en of
onvolledige inlichtingen ofwel wanneer de gebruiksvoorwaarden die door onderhavig
reglement vastgesteld zijn niet gerespecteerd worden;
3- indien de club zich verzet tegen het uitoefenen van het controlerecht voorzien door
onderhavig reglement.
Alleen het deel dat niet wordt gerechtvaardigd, dient te worden terugbetaald.
In de gevallen die vallen onder de draagwijdte van punt 1 en 2, zal de vzw « Sport te Jette » iedere
begunstigde van een subsidie in de toekomst voor een maximumperiode van 6 jaar kunnen
uitsluiten.
Elke nieuwe aanvraag tot toekenning van een subsidie zal geschorst worden zolang er voor de eerder
uitbetaalde subsidies door de begunstigde geen bewijzen zoals voorzien in het kader van onderhavig
reglement voorgelegd worden.
Art.9 : Nieuw project
De sportverenigingen hebben de mogelijkheid een of meerdere aanvragen per sportseizoen in te
dienen, ofwel voor 30 september , ofwel voor 31 januari.
De beheerraad behoudt zich het recht voor elke subsidieaanvraag die uitgesloten wordt in
onderhavig reglement van de vzw “Sport te Jette”, specifiek te analyseren.
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