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SPORTDIENST 

 

 

 

 

 

 
 

TOELAGEREGLEMENT VOOR BIJZONDERE SPORTACTIVITEITEN 

 
Artikel 1 : Voorwaarden 
 

a) Binnen de perken van de door de gemeenteraad en de hogere overheid op de begroting 
goedgekeurde kredieten, worden toelagen uitgekeerd voor het organiseren van bijzondere 
sportactiviteiten. 

b) Voor betoelaging komen uitsluitend erkende Leuvense verenigingen in aanmerking die hun 
maatschappelijke zetel of secretariaat op het grondgebied van de stad hebben. 

c) Deze betoelaging is niet te cumuleren met andere betoelagingen vanwege de stad of een organisatie 
die met de stad verbonden is (bijvoorbeeld stedelijke vzw’s), met uitzondering van de activiteiten die 
reeds betoelaagd worden via de werkingsbetoelaging. 

d) Onder bijzondere sportactiviteiten worden verstaan: sportactiviteiten die door één of meerdere 
verenigingen worden georganiseerd, buiten de normale trainings- en competitiewedstrijden. 

e) Stages worden niet in aanmerking genomen. 
f) Maximum 2 bijzondere sportactiviteiten per werkingsjaar/per organisator kunnen via dit 

betoelagingsreglement worden ondersteund. 
g) De activiteit moet plaatsvinden op het grondgebied van de stad Leuven (eventueel start en aankomst). 

 

Artikel 2 : Aanvraag 
 

a) De aanvraag voor de toelage dient te gebeuren maximum 6 maanden voor het plaatsvinden van de 
activiteit en ten laatste 2 maanden voor de activiteit en dit op het daarvoor bestemde 
aanvraagformulier of via de onlinetoepassing “pro sport” (enkel voor erkende sportclubs). 

b) De aanvraag voor de toelage bevat volgende inlichtingen : 
i. naam en adres van twee verantwoordelijke organisatoren en de benaming en het 

rekeningnummer waarop de toelage kan gestort worden; 
ii. naam en adres van het secretariaat van de organisatie; 

iii. begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven met een uitsplitsing van eventuele eigen 
middelen en middelen van andere subsidiërende overheden of sponsors. 

c) Info over de activiteit: 
i. plaats, datum en uur waarop de activiteit plaatsvindt; 

ii. een omschrijving van de activiteit; 
iii. een omschrijving van de mogelijke uitstraling die dit evenement met zich meebrengt. 
iv. een omschrijving hoe dit event wordt gepromoot.  
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Artikel 3: Toelage  
 

a) Betoelagingscategorieën: 
 

1. Sportactiviteiten van regionaal belang met deelname van minimum 20 
individuele deelnemers (niet eigen leden) uit minstens 3 verschillende 
provincies of minimum 3 ploegen uit minstens 3 verschillende provincies 
(uitgezonderd Vlaams-Brabant).  

2. Sportactiviteiten van nationaal belang met deelname van minimum 20 
individuele deelnemers (niet eigen leden)  uit minstens 3 verschillende 
provincies en minstens uit 2 gewesten of minimum 3 ploegen uit minstens 3 
verschillende provincies (uitgezonderd Vlaams-Brabant) en minstens uit 2 
gewesten. 

3. Sportactiviteiten van Europees of internationaal belang met deelname van 
minimum 20 individuele deelnemers (niet eigen leden)  uit minstens 3 
verschillende landen of minimum 3 ploegen uit minstens 3 verschillende 
landen (uitgezonderd België).  

 

750 euro 
 
 
 
1.100 euro 
 
 
 
 
1.500  euro 

 
b) Een toeslag van 50% wordt gegeven indien de activiteit voldoet aan de volgende criteria: 

i. het is een evenement voor volwassenen (geen veteranen) het moet de hoogste waardering 
krijgen binnen de sporttak. 

ii. de sportactiviteit is geen recreatieve sportactiviteit 
iii. de organisatie is in handen van een Leuvense erkende sportclub. 

 
c) Indien het uit te keren bedrag groter is dan het voorziene bedrag in de begroting wordt pro rato alles 

herverdeeld. 
 

Artikel 4 : Return 
 

a) Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de bijzondere sportactiviteit wordt een uitnodiging van dit event 
gestuurd naar de schepen van sport, de sportdienst, de leden van de raadscommissie sport en de raad van 
bestuur van de vzw Tofsport.  

b) De organisator moet de medewerking van de stad Leuven en Tofsport duidelijk leesbaar vermelden op 
alle publicaties die betrekking hebben op de activiteit door het plaatsen van  het logo van de stad en het 
logo van Tofsport op alle communicatiedragers. 
 

Artikel 5 : Annulatie/wijziging van de activiteit 
 
Indien de activiteit niet kan plaatsvinden of indien het opzet grondig wijzigt, moet de initiatiefnemer het college 

van burgemeester en schepenen hierover informeren. 

Artikel 6: Toekenning 

De activiteit wordt door het college goedgekeurd, in het werkjaar volgend op het jaar waarin de activiteit plaats 

vond, nadat de aanvraag is geregistreerd en indien zij voldoet aan de bepalingen van dit reglement.  

a) Met het oog op de definitieve toekenning van de toelage en de uitbetaling zal de initiatiefnemer 
binnen de 2 maanden na de activiteit volgende bewijsstukken inleveren : 

i. documenten die bewijzen dat de activiteit heeft plaatsgehad (persartikels, affiches, uitnodigingen, 
enz.) 

ii. een overzicht van de deelnemers en/of ploegen, met vermelding van hun plaats van herkomst 
b) De sportdienst heeft het recht alle vormen van controle m.b.t. het ingediende dossier uit te voeren 

en/of bijkomende inlichtingen te vragen. Het verstrekken van onjuiste informatie of het niet 
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verstrekken van gevraagde informatie kan aanleiding geven tot het weigeren/inhouden van de 
ondersteuning. 

c) De uitbetaling gebeurt in het jaar volgend op het jaar waarin de sportactiviteit heeft plaatsgevonden, 
nadat de sportdienst de door hen verstuurde verklaring op eer ingevuld en ondertekend ontvangen 
heeft. (Conform artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing met betrekking tot de controle op de 
toekenning en op de aanwending van sommige toelagen van 25 maart 2002 en conform de wet van 14 
november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige 
toelagen) 

d) In geval van niet-naleving van de voorschriften van dit reglement, kan het college overgaan tot 
gedeeltelijke of gehele terugvordering van de subsidie. 

e) Bij betwisting is enkel het college bevoegd om een uitspraak te doen die definitief en bindend is.  
  

Artikel 7 

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 september 2016.  

 

Geviseerd om gevoegd te worden bij de beslissing van de gemeenteraad dd. 

 

In opdracht, 

 

De secretaris De burgemeester 

 

 

G. VRIENS L. TOBBACK 

 


