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SPORTDIENST 

 

 

 

 

 

TOELAGEREGLEMENT VOOR BIJZONDERE SPORTACTIVITEITEN 

Artikel 1: Doel 

Binnen de perken van de door de gemeenteraad van stad Leuven en de hogere overheid op de 

goedgekeurde kredieten in het meerjarenplan 2020-2025 en overeenkomstig de bepalingen van dit 

reglement, wordt een toelage uitgekeerd voor het organiseren van bijzondere sportactiviteiten. 

 

Artikel 2: Begunstigden 

De toelage kan toegekend worden aan: 

1. Erkende Leuvense verenigingen die hun maatschappelijke zetel of secretariaat op het grondgebied 

van de stad hebben. 

2. Scholen met vestigingsplaats in Leuven. 

3. Bedrijven met vestigingsplaats in Leuven. 

 

Artikel 3: Voorwaarden 

§1. Deze toelage kan niet worden gecumuleerd met andere toelagen voor dezelfde activiteit 

vanwege de stad of een organisatie die met de stad verbonden is (bijvoorbeeld stedelijke vzw’s).  

§2. Onder bijzondere sportactiviteiten worden verstaan: sportactiviteiten die door één of meerdere 

verenigingen, scholen of bedrijven worden georganiseerd, buiten de normale trainings- en 

competitiewedstrijden. 

§3. Stages worden niet in aanmerking genomen. 

§4. Maximum 2 bijzondere sportactiviteiten per werkingsjaar/per begunstigde kunnen via dit 

toelagereglement worden ondersteund. 

§5. De activiteit moet plaatsvinden op het grondgebied van de stad Leuven (eventueel start en 

aankomst). 

 

Artikel 4: Aanvraagprocedure 

§1. Het aanvraagdossier omvat: 

a. een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier, te bekomen via www.tofsport.be , 

tofsport@leuven.be of 016 27 22 20; 
b. een begroting (verwachte, geraamde inkomsten en uitgaven) van het event. 

§2. 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. 

§3. De aanvraag kan ingediend worden: 

a. per mail aan tofsport@leuven.be 

b. via de onlinetoepassing.  
§4. De aanvraag is slechts ontvankelijk zodra deze volledig is.  

§ 5. De medewerkers van de directie Sport controleren de aanvraag op volledigheid. De organisatie 

wordt binnen de 15 dagen na de aanvraag via email op de hoogte gebracht van de ontvankelijkheid.  
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Artikel 5: Beoordeling van de aanvraag 

§1. Het college van burgemeester en schepenen toetst, na advies van de directie Sport, elke 
aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
§2. Bij de beoordeling van de ontvankelijke aanvragen (voorwaarden zie artikel 3) en de bepaling van 

de aard en de omvang van de toelage worden ook volgende criteria gehanteerd:  
a. bij 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) bedraagt de 

voorziene toelage 1.000 euro; 

b. bij 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 bedraagt de voorziene toelage 1.500 euro; 

c. bij 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) bedraagt de voorziene 

toelage 2.000 euro. 

§3. Indien het totaal jaarlijks uit te keren bedrag groter is dan het voorziene bedrag in het 

meerjarenplan worden de bedragen pro rato herverdeeld tot het totaal van het voorziene bedrag 

van het meerjarenplan. 

§4. De beoordeling van de aanvraag wordt, bij vraag tot uitbetaling, voorgelegd aan het college van 

burgemeester en schepenen. 

§5. Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende informatie opvragen of een 
plaatsbezoek afleggen. 
 

Artikel 6: Toekenning 

§1. 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: 

a. documenten die bewijzen dat de activiteit heeft plaatsgevonden (persartikels, affiches, 

uitnodigingen, enz.) 

b. een overzicht van de deelnemers (met vermelding van hun woonplaats - enkel gemeente, 

geen adres) en/of ploegen, (met vermelding van de plaats waar de club haar activiteiten 

heeft) 

§2. De directie Sport heeft het recht om alle vormen van controle met betrekking tot het ingediende 

dossier uit te voeren en/of bijkomende inlichtingen te vragen. Het verstrekken van onjuiste 

informatie of het niet verstrekken van gevraagde informatie kan aanleiding geven tot het 

weigeren/inhouden van de ondersteuning. 

Artikel 7: Betalingsmodaliteiten 

§1. De toelage wordt uitbetaald, na beslissing door het college van burgemeester en schepenen, in 

het jaar volgend op het jaar waarin de sportactiviteit heeft plaatsgevonden. Dit nadat de directie 

Sport de door hen verstuurde verklaring op eer ingevuld en ondertekend van de organisator 

ontvangen heeft. 

§2. Het bedrag van de toegekende toelage wordt overgeschreven op de post- of bankrekening die 

door de aanvrager op het aanvraagformulier én op de verklaring op eer werd opgegeven.   

Artikel 8: Publiciteit 

§1. De organisator maakt uiterlijk drie weken voorafgaand aan de sportactiviteit een afspraak met 

tofsport@leuven.be  voor het ophalen (en terugbrengen) van het promotioneel materiaal dat door 
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de sportdienst wordt aangeleverd en dat op de sportactiviteit op een zichtbare plaats wordt 

geplaatst. 

§2. Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de bijzondere sportactiviteit wordt een uitnodiging van het 

event gestuurd naar de contacten die door de sportdienst worden bezorgd (college van 

burgemeester en schepenen, de sportdienst, de leden van de raadscommissie sport en de raad van 

bestuur van de vzw Tofsport). 

§3. De begunstigde gebruikt bij alle promotionele activiteiten met betrekking tot de goedgekeurde 
bijzondere sportactiviteit de logo’s van de stad Leuven, Tofsport en eventuele andere, door de 

sportdienst aangebrachte logo’s (bijvoorbeeld in 2021 – logo Europese sportstad). In publicaties moet 
hierbij tevens de vermelding “met financiële steun van stad Leuven” worden opgenomen. 
§4. De gegevens van de begunstigde mogen gebruikt worden in de communicatie van stad Leuven en 

Tofsport vzw. 

 

Artikel 9: Verantwoordingsprocedure 

§1. Het verlenen van de toelage gebeurt overeenkomstig de wet van 14 november 1983 houdende 

controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het besluit van de 

gemeenteraad betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige 

toelagen. 

§2. De toelage wordt aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend. 

§3. De begunstigde geeft aan stad Leuven toegang tot de infrastructuur en inzage in alle relevante 

stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende toelage te kunnen controleren. 

 

Artikel 10: Sancties 

§1. De toelage wordt voorwaardelijk toegekend. 

§2. Het college van burgemeester en schepenen kan de onder paragraaf 3 vermelde sancties 

opleggen indien de aanvrager: 

a. één of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft; 

b. onjuiste of onvolledige gegevens aan stad Leuven meedeelt. 

§3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd: 

a. de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde toelage; 

b. de stopzetting van de procedure tot uitbetaling van de toegekende toelages; 

c. de uitsluiting van de toelageaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit 

reglement. 

 

Artikel 11: Opheffingsbepaling 

Dit reglement vervangt het reglement betreffende betoelaging van bijzondere sportactiviteiten van 

29 augustus 2016. 

 

Artikel 12: Annulatie/wijziging van de activiteit 

§1. Indien de activiteit niet kan plaatsvinden of indien het opzet grondig wijzigt, moet de 

initiatiefnemer het college van burgemeester en schepenen en de sportdienst hierover informeren. 

 

Artikel 13: Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2021. 

 

 

 


