Subsidiereglement voor duivensport,
vinkenzetting en denksport

Art. 1:
Met het reglement ‘subsidies voor duivensport, vinkenzetting en denksport’ wil het stadsbestuur
Ninove deze competities ondersteunen en aanzetten tot een continue actieve clubwerking.
Art. 2:
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden
subsidies uitgekeerd aan de duivensportclubs, vinkenzettingclubs en denksportclubs 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. 43§1 van het
gemeentedecreet.
Art. 4:
De subsidiëring wordt toegekend als volgt:
Stadsprijs (min 3 deelnemende Ninoofse
clubs)
Duivensport of vinkenzetting
Denksport
Wedstrijd op internationaal, Nationaal of
Vlaams niveau op het grondgebied Ninove
Duivensport of vinkenzetting
Denksport
Actieve werking en competitie gedurende
minimum 15 weken
Duivensport of vinkenzetting
Denksport

200,00 EUR
100,00 EUR

200,00 EUR
100,00 EUR

100,00 EUR
50,00 EUR

De organisator van de stadsprijs, grote wedstrijd en/of competitie levert het bewijs van deze
wedstrijden. De organisator dient vertegenwoordigd te zijn op minstens 1 van de algemene
vergaderingen van de sportraad per jaar.
Art. 5:
Dit reglement is van toepassing op duivensportclubs, vinkenzettingclubs en denksportclubs die
minimum 1 jaar actieve werking kunnen aantonen. Dit houdt in dat 3 bestuursleden van de club
met de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester gekend zijn en dat de
wedstrijdkalender van 1 werkingsjaar kan overgemaakt worden.
De clubs zijn gevestigd op het grondgebied van Ninove en hebben daar hun activiteiten. De
competitie dient georganiseerd te worden gedurende minimaal 15 weken op het grondgebied
Ninove.
Art. 6:
De duivensportclub, vinkenzettingclub of denksportclub dient in alle publicaties met betrekking tot
de stadsprijs, 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.
Art. 7:
De organisatoren dienen zich bij hun subsidieaanvraag en bij het afleggen van de verantwoording
voor de toegekende subsidies te schikken naar het algemeen reglement betreffende de aanvragen
en de verantwoording van subsidies dat door de gemeenteraad in toepassing van de wet van 14
november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige
toelagen zal goedgekeurd worden.
Art. 8:
Door een aanvraag tot subsidiëring in te dienen, verklaart de organisator zich akkoord met het
reglement.

Art. 9
Indien zich zaken voordoen die niet in dit reglement zijn voorzien, zal het college van
burgemeester en schepenen hierin een principebeslissing nemen die ter advies zal worden
voorgelegd aan de sportraad. Daarna wordt de gewone procedure verder gevolgd.
Art. 10
Het vorige subsidiereglement voor duivensport, vinkenzetting en denksport, goedgekeurd door de
gemeenteraad van 28 mei 2009, wordt opgeheven.
______

