Subsidiereglement voor organisatoren van
wielerwedstrijden en andere organisaties van
een sportcompetitieseizoen
Art. 1:
Met het reglement ‘subsidies voor organisaties van wielerwedstrijden en andere organisaties van
een sport competitieseizoen’ wil het stadsbestuur Ninove de organisatoren van wielerwedstrijden
en andere organisaties van een sportcompetitieseizoen ondersteunen en Ninove als sportieve stad
promoten.
Art. 2:
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden
subsidies uitgekeerd aan de organisatoren volgens de criteria opgenomen in artikel 4.
Art. 3:
De gemeenteraad vertrouwt de bevoegdheid om subsidies toe te kennen aan de
hoofdorganisatoren toe aan het college van burgemeester en schepenen volgens art. 41 eerste lid
van het decreet lokaal bestuur.
Art. 4:
De subsidies worden toegekend afhankelijk van het niveau van de wielerwedstrijd of de
competitievorm als volgt:
• Bij wielerwedstrijden (Weg, Veld, BMX, Trial, MTB) is het subsidiebedrag gelijk aan de
betaalde organisatievergunning (exclusief prijzengeld) aan Cycling Vlaanderen (of een
andere overkoepelende federatie of wielrennersbond), dit bedrag wordt vermeerderd met
de kosten voor de hulppost/eventuele verplichte ziekenwagen(s)/eventuele verplichte
wedstrijddokter
• Om de continuïteit in de wielerwedstrijden aan te moedigen, ontvangen de organisatoren
per 10 bestaansjaren van de wedstrijd 5% extra, De bewijslast ligt bij de club.
• Bij een sportcompetitieseizoen waarbij de organisator (zonder eigen leden) een
sportcompetitie van minimum 20 weken organiseert, is het subsidiebedrag gelijk aan 250
euro
Wanneer het budget ontoereikend is, worden de subsidies verhoudingsgewijs verminderd.
Voor wielerwedstrijden met internationale uitstraling (UCI) of een nationaal kampioenschap, is de
gemeenteraad bevoegd voor het goedkeuren van een eventuele samenwerkingsovereenkomst.
Art. 5:
Dit reglement is van toepassing op alle wielerwedstrijden georganiseerd door of in samenwerking
met een sportorganisatie erkend door de stad Ninove.
Het vertrek en de aankomst van de wielerwedstrijd dienen gelegen te zijn op het grondgebied van
Ninove.
Dit reglement is eveneens van toepassing op andere organisaties van een sportcompetitieseizoen.
De sportcompetitie dient georganiseerd te worden gedurende minimaal 20 weken op het
grondgebied Ninove.
Art. 6:
Voor de organisaties van competitie staat de beoefende sporttak vermeld op de sporttakkenlijst bij
Sport Vlaanderen.
Art. 7:
Het aanvragen van de subsidie stelt de organisator van de wielerwedstrijd niet vrij van het
aanvragen van een vergunning via de gebruikelijke procedure beschreven in het koninklijk besluit
van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden.
Art.8:
De organisator dient in alle publicaties met betrekking tot de organisatie, zoals publiciteit,
uitnodigingen, affiches, programma’s, persberichten enz. de (logistieke) ondersteuning door het
stadsbestuur Ninove te vermelden en het logo van de stad te gebruiken.
Eveneens wordt op het wielerevenement een banner of vlag van de stad zichtbaar uitgehangen in
de aankomstomgeving of op het podium.

Art. 9:
De organisator dient de aanvraag tot subsidie in via het digitale aanvraagformulier voor 1 april van
het betreffende kalenderjaar. Hij voegt hierbij een goedgekeurde en ondertekende
resultatenrekening en balans bij van het jaar voordien.
Voor wielerwedstrijden wordt de subsidie uitbetaald na het voorleggen van de facturen voor de
organisatievergunning en de hulppost/eventuele verplichte ziekenwagen(s)/eventuele verplichte
wedstrijddokter én het nodige bewijs voor het aantal bestaansjaren van de wedstrijd.
Art. 10:
Door een aanvraag tot subsidiëring in te dienen, verklaart de organisator zich akkoord met het
reglement.

