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In openbare zitting vergaderd,
Subsidiereglement grote evenementen met consumptie cafetaria Waarschoot: vaststelling
Bevoegd lid
Kim Martens, schepen
Regelgeving
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 41 - 2°
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 mei 2020 over de principiële
goedkeuring van het subsidiereglement grote evenementen met consumptie cafetaria Waarschoot
Feiten en motivering
Het verdelen van de jaarlijkse toelage van concessiehouder Neyt moet vastgelegd worden in een
subsidiereglement grote evenementen met consumptie in cafetaria Waarschoot.
Het subsidiereglement kwam tot stand ism een werkgroep 'subsidies' die op volgende data is
samengekomen: 30 september 2019, 9 december 2019 en 13 februari 2020. Het sport- en
beweegplatform kreeg de kans om opmerkingen door te geven via mail en deze werden verwerkt
tijdens het dagelijks bestuur van het sport- en beweegplatform van 6 mei 2020.
Financiële impact
In het meerjarenplan 2020 - 2025 is voor de uitvoering van het subsidiereglement grote
evenementen met consumptie cafetaria Waarschoot een krediet van 1.300 euro voorzien onder
jaarbudgetrekening xxxx/GBB-SPORT/0740-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.

Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
De gemeenterraad stelt het subsidiereglement grote evenementen met consumptie in cafetaria
Waarschoot vast.
Artikel 2
Dit subsidiereglement treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 september 2019.
Bijlagen die integraal deel uitmaken van het besluit
SUBSIDIES VOOR CONSUMPTIE BIJ GROTE SPORTMANIFESTATIES IN SPORTHAL
WAARSCHOOT
Artikel 1: Doel
- Het gemeentebestuur wil, in samenwerking met de concessiehouder van de cafetaria in de
sporthal van Waarschoot, sportclubs die sportevenementen in het sportcentrum organiseren en
consumeren in de cafetaria financieel tegemoet komen.
De concessiehouder stort jaarlijks € 1270,50 op rekeningnummer BE07 0910 2200 3366
van de gemeente Lievegem met de vermelding “subsidies cafetaria Waarschoot”, en dit ten laatste
op 30 juni van het lopende jaar.
Artikel 2: Doelgroep
De subsidie wordt ter beschikking gesteld van:
• Het sport- en beweegplatform
• alle erkende Lievegemse sportverenigingen
Artikel 3: Voorwaarden
Deze subsidie wordt toegekend voor de organisatie van grote sportmanifestaties in de sporthal,
volgens de voorwaarden en normen die hierna worden vastgelegd:
• Alle éénmalige of jaarlijks terugkerende evenementen welke niet behoren tot de dagelijkse
werking van de sportclub/sport- en beweegplatform;
• Het evenement telt tenminste 100 personen;
• Het evenement wordt georganiseerd in de sporthal van Waarschoot waarbij de consumpties
worden genuttigd in de cafetaria van de sporthal;
• Het evenement duurt minstens anderhalf uur;
• Indien op dezelfde dag meerdere evenementen geprogrammeerd worden door dezelfde club
worden deze evenementen apart gesubsidieerd, op bijkomende voorwaarde dat er een ander
publiek aanwezig is.
Artikel 4: Verdeelsleutel
- De subsidie van € 1270,50 wordt verdeeld op basis van het aantal evenementen per sportjaar,
met een maximum van € 250,00 per evenement.
- Het eventuele resterende saldo wordt evenredig verdeeld onder de clubs die trainen en/of
competitie spelen in het sportcentrum van Waarschoot en zo consumeren in de cafetaria.
- De periode loopt van 1 september tot 31 augustus.
Artikel 5: Aanvraag en uitbetaling
- Alle evenementen van het afgesloten sportjaar kunnen vanaf 1 september ingediend worden bij
team sport, en dit ten laatste op 30 september.
- De aanvraag gebeurt via het bijgevoegde aanvraagformulier.
- Aanvraagformulieren welke later dan 30 september worden ingediend, komen niet meer in
aanmerking voor subsidie.
- De subsidies worden uitbetaald samen met de subsidies voor de erkende sportverenigingen.
- Deze subsidies staan los van andere subsidiekanalen.

Artikel 6: Invoegetreding
Dit reglement is goedgekeurd door de gemeenteraad van 3 juni 2020 waarbij het reglement in
werking treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2019 en loopt samen met de duurtijd
van de lopende concessie.
Dit reglement blijft gelden totdat een vervangend reglement wordt goedgekeurd door de
gemeenteraad.
Artikel 7: Geschillen
In geval van geschillen beslist het college van burgemeester en schepenen na advies van team
sport.
Bekendmaking
Wordt opgestuurd aan de sportverenigingen
Bekendgemaakt op de gemeentelijks website en aan ABB via het digitaal loket.
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