Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de gemeenteraad van 30 december 2014 betreffende de
goedkeuring van het gemeentelijk subsidiereglement voor de organisatie van wielerwedstrijden.

REGLEMENT SUBSIDIES WIELERWEDSTRIJDEN

Artikel 1
Aan Maarkedalse verenigingen die wielerwedstrijden inrichten, kan jaarlijks een subsidie worden toegekend.
Artikel 2
Per ingerichte wielerwedstrijd kan er een subsidie worden aangevraagd ten bedrage van € 200. Voor de inrichting
van een provinciaal, Vlaams of Belgisch kampioenschap kan er een subsidie worden aangevraagd ten bedrage van €
400. Voor elke vereniging bedraagt de jaarlijkse maximale toelage € 800. Wanneer het krediet, goedgekeurd door de
gemeenteraad op het budget, onvoldoende is om alle aanvragen terug te betalen, worden de aanvragen procentueel
en evenredig verminderd.
Enkel voor volgende categorieën kan de subsidie worden aangevraagd:
 Aspiranten
 Nieuwelingen
 Junioren
 Beloften of amateurs
 Profs
Artikel 3
De periode vanaf 1 januari tot en met 31 december wordt beschouwd als werkjaar.
Artikel 4
De aanvraag voor het bekomen van een projectsubsidie gebeurt schriftelijk of via e-mail en enkel via het daartoe ter
beschikking gestelde aanvraagformulier.
De aanvraag omvat onder meer:
 naam en volledig adres van de aanvrager
 rekeningnummer van de aanvrager met vermelding van de naam en het adres van de rekeninghouder.
 datum en categorie wedstrijd
De aanvraag dient uiterlijk op 1 maart van het lopende werkjaar ingediend te worden bij de dienst Vrije Tijd. De
principiële verdeling en bekendmaking van de subsidies aan de aanvragende verenigingen vindt plaats uiterlijk op 1
april.
Artikel 5
De subsidie wordt betaald na afloop van de wedstrijd of in het geval van een subsidieaanvraag voor meerdere
wedstrijden na afloop van de laatste wedstrijd van het kalenderjaar, op basis van de nodige bewijsstukken (affiche,
sfeerfoto,…) die gecontroleerd worden door de dienst Vrije Tijd.
Het recht op de subsidie vervalt wanneer binnen de 2 maanden na het plaatsvinden van de (laatste) wedstrijd geen
bewijsvoering werd binnengebracht.
Artikel 6
Dit reglement treedt in werking na de goedkeuring in de gemeenteraad van 30 december 2014.
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