Subsidie voor sportverenigingen: algemene inlichting
Elke erkende sportvereniging van Sint-Gillis-Waas, die voldoet aan de voorwaarden, kan
aanspraak maken op de subsidie voor sportverenigingen (zie subsidiereglement
sportverenigingen, terug te vinden op de website onder bestuur en beleid > reglementen).
De basisvoorwaarden om subsidies te kunnen aanvragen zijn:
1. De sportvereniging is minimum 3 jaar erkend door de gemeente als
sportvereniging.
2. De zetel van de sportvereniging is in Sint-Gillis-Waas.
3. De sportvereniging beschikt over minimum 10 leden en over een
gestructureerd bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester).
4. Een sportvereniging die lid is van een overkoepelende vereniging (binnen de
gemeente) moet een volledig zelfstandige werking en programma hebben
(anders dan de overkoepelende vereniging).
Bewijzen kunnen hiervoor gevraagd worden. Deelverenigingen van éénzelfde
vereniging, met optie sport, dienen één gezamenlijk dossier in.
5. Minstens 25 % van de leden moeten inwoners van Sint-Gillis-Waas zijn.
2018 is geen keuzejaar. De aanvraagformulieren in bijlage stemmen dus overeen met de
subsidie die je vereniging de voorbije jaren aanvroeg.
Het gaat om één van onderstaande formulieren:
A. De vaste basissubsidie (gele formulieren) is het subsidiebedrag van vorig jaar,
namelijk: 100, 125, 150 of 175 euro.
Deze toelage is interessant voor verenigingen met een beperkte werking. Men dient
enkel een eenvoudige verantwoording in te dienen (bestaansbewijs, ledenlijst en
jaarprogramma).
OF
B. De uitgebreide subsidie (witte formulieren) bestaat uit een subsidiebedrag berekend
op basis van het ingediende werkingsdossier. Het bedrag van deze subsidie kan
(veel) hoger liggen dan 175 euro.
Deze subsidie is interessant voor verenigingen met een grote werking, veel leden,
eigen infrastructuur of huur van privé infrastructuur, veel activiteiten, meerdere
doelgroepen (bijv. jeugd – volwassenen – senioren), een plaatselijk verenigingsblad
of eigen website, aanwezigheid op sportraadvergaderingen, gediplomeerde trainers,
trainers of bestuursleden die opleidingen en bijscholingen volgen.

Men dient hiervoor echter een uitgebreider dossier in te vullen en meer te
verantwoorden: o.a. ledenlijst, jaarprogramma, kopie reserveringsovereenkomst,
verenigingsblad, website, attesten vormingen, diploma’s, overzichtslijst trainers.
De uitbetaling van de subsidies gebeurt in augustus.

