Reglement ondersteuning lidgeld
sport‐en beweegaanbieders
• Doelstelling: Antwerpenaren die in een kwetsbare fin.
situatie leven financieel ondersteunen bij het sport – of
beweegaanbod
• Voor wie: Elke Antwerpenaar met
VT‐statuut en geen klant van OCMW
VT statuut en wel klant van OCMW maar:
 geen recht heeft op de vrijetijdstoelage OCMW
 het sportaanbod komt niet in aanmerking voor de
vrijetijdstoelage van het OCMW en de klant heeft
nog geen beroep gedaan op de vrijetijdstoelage van
het OMW.

Reglement ondersteuning lidgeld
sport‐en beweegaanbieders
• Wat:
Maximale bijdrage van €100 per kalenderjaar als
bijdrage aan lidgeld van sport‐en
beweegaanbieder van lopende kalenderjaar
Lidgeld =
 Deelname sportseizoen
 Deelname lessenreeks
 Eenmalige deelname sport of beweegaanbod (bv. sportkamp)

Minimale eigen bijdrage van €50 vermeerderd
met korting ziekenfonds

Reglement ondersteuning lidgeld
sport‐ en beweegaanbieders
Welke sportaanbieders komen in aanmerking
Erkende sportverenigingen stad Antwerpen, of
erkenningsaanvraag lopende
Sportverenigingen uit gemeenten die grenzen aan
stad Antwerpen (Aartselaar, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem,
Kapellen, Mortsel, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Zwijndrecht)

Andere aanbieders die geen sportvereniging zijn
Bv. fitness centra, aanbod zwem‐, danslessen,…

Privé‐lessen
eigen aanbod van stad Antwerpen

Reglement ondersteuning lidgeld
sport‐ en beweegaanbieders
Hoe aanvragen?
• Aanvraagformulier invullen
(via website downloaden, Buurtsportmedewerker, sportclub)

• Volledig invullen: deel aanvrager + deel club +
bijlages (klever mutualiteit en betaalbewijs)
• Opsturen of mailen (sporting A Damplein 31, 2060 Antwerpen of
onderstuning.lidgeld@stad.antwerpen.be)

• Uiterlijk na 2 weken goed‐ of afkeuring van
aanvraag. 2 weken de tijd om dossier evt. in orde te brengen.
• OP = OP

Reglement ondersteuning lidgeld sport- en beweegaanbieders
Artikel 1 – Doelstelling
Met dit reglement worden Antwerpenaren die in een kwetsbare financiële situatie leven en
aan een sport- of beweegaanbod willen deelnemen, financieel ondersteund.
Artikel 2 - Wie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming?
2.1. Elke inwoner van de stad Antwerpen die
2.1.1. ofwel beschikt over het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’ maar geen klant is
van het OCMW Antwerpen;
2.1.2 ofwel beschikt over het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’ en klant is van het
OCMW Antwerpen maar geen recht heeft op de vrijetijdstoelage van het OCMW
Antwerpen;
2.1.3. ofwel beschikt over het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’, klant is van het
OCMW Antwerpen en nog geen gebruik heeft gemaakt van de vrijetijdstoelage van het
OCMW Antwerpen omdat de vrijetijdsaanbieder niet in aanmerking komt voor het
OCMW Antwerpen.
2.2. Kunnen geen beroep doen op de ondersteuning van dit reglement: de klant van het
OCMW Antwerpen met het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’ die wel recht heeft op de
vrijetijdstoelage van het OCMW Antwerpen en waarvan de sportaanbieder in aanmerking
komt voor het OCMW Antwerpen.
Artikel 3 - Wat houdt de tegemoetkoming in?
3.1. Elke Antwerpenaar die voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 2, kan
eenmaal per kalenderjaar, een financiële bijdrage van maximum 100 euro genieten ter
ondersteuning van het lidgeld van een sport- of beweegaanbieder, zoals vermeld in artikel 4.
3.2. Onder lidgeld wordt het bedrag verstaan dat het individu moet betalen om deel te nemen
aan een regelmatig terugkerend sport- of beweegaanbod. Hieronder wordt verstaan een
groepslessenreeks of een deelname aan een sportseizoen (zoals bijvoorbeeld het lidgeld van
een sportclub). Hieronder wordt niet verstaan een eenmalige deelname aan een sport- of
beweegaanbod (zoals bijvoorbeeld de inschrijving voor een sportkamp).
3.3. De financiële tegemoetkoming wordt berekend nadat elke aanvrager een eigen bijdrage
levert van 50 euro aan het lidgeld en de korting vanuit het ziekenfonds waarop de aanvrager
recht heeft wordt afgetrokken.
Voorbeelden van berekening ondersteuning

Totaal bedrag lidgeld
Eigen bijdrage
Tussenkomst ziekenfonds
Saldo voor financiële
ondersteuning

1/4

Voorbeeld 1
€ 200,00
€ 50,00
€ 15,00

Voorbeeld 2
€ 160,00
€ 50,00
€ 15,00

€ 135,00

€ 95,00
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Financiële ondersteuning
Sporting A
Saldo na financiële
ondersteuning
Totaal te betalen door aanvrager

€ 100,00

€ 95,00

€ 35,00

€ 0,00

€ 100,00
(€50,00 + €15,00 +
€35,00 waarvan €15,00
terugbetaald wordt
door ziekenfonds)

€ 65,00
(€50,00 + €15,00
waarvan €15,00
terugbetaald wordt
door ziekenfonds)

Artikel 4 - Welke sportaanbieders komen in aanmerking?
4.1. Sportverenigingen: alle door de stad Antwerpen erkende sportverenigingen, alle nieterkende sportverenigingen die een erkenningsaanvraag hebben lopen bij de stad Antwerpen
en door de desbetreffende gemeente positief geadviseerde sportverenigingen van de aan het
grondgebied van de stad Antwerpen grenzende gemeenten. De grensgemeenten zijn:
Aartselaar, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem, Kapellen, Mortsel, Schoten, Stabroek,
Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht.
4.2. Andere aanbieders van georganiseerde sport en beweging die geen
sportverenigingen zijn: aanbieders van lessenreeksen (niet limitatieve opsomming: aanbod
dansscholen, aanbod muurklimmen, aanbod zwemlessen, enzovoort), aanbieders van fitness.
4.3. Komen niet in aanmerking: privélessen en het eigen sport- en beweegaanbod van de
stad Antwerpen.
Artikel 5 - Hoe een geldige aanvraag indienen?
5.1. De aanvragen moeten verstuurd worden naar Sporting A, Damplein 31, 2060 Antwerpen
of per mail naar ondersteuning.lidgeld@stad.antwerpen.be. Het aanvraagformulier en
bijkomende informatie zijn terug te vinden op de website www.antwerpen.be/teamvrijetijd.
5.2. De volledigheid van de aanvraag wordt beoordeeld door de stad Antwerpen. De aanvraag
kan slechts ontvankelijk verklaard worden wanneer het aanvraagformulier helemaal ingevuld
is en vergezeld is van een betalingsbewijs.
5.3. Uiterlijk 2 weken na de indiendatum krijgt de aanvrager melding of er al dan niet
informatie ontbreekt. De aanvrager krijgt twee weken de tijd, na de kennisgeving, om de
nodige informatie aan te leveren. Indien de termijn van twee weken niet wordt nageleefd, zal
de aanvraag geweigerd worden.
Artikel 6 – Goedkeuring van de aanvraag
6.1. De aanvraag wordt goedgekeurd wanneer: het gaat over het lidgeld/deelnamegeld van het
lopende kalenderjaar, de aanvrager voldoet aan de voorwaarden van artikel 2 en de
sportaanbieder voldoet aan de voorwaarden van artikel 4.
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6.2. De aanvragen worden goedgekeurd of afgekeurd door het directiecomité van de vzw
Antwerpen Sportstad. Het directiecomité zal elk jaar de nominatieve samenstelling ter
kennisgeving voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen.
6.3. De aanvrager wordt binnen de twee weken schriftelijk op de hoogte gebracht van de
beslissing van het directiecomité tot ondersteunen en indien van toepassing het bedrag van de
ondersteuning. Bij een weigeringsbeslissing wordt de reden tot weigering mee gedeeld.
Artikel 7 – Uitbetaling
Goedgekeurde aanvragen worden uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager zolang
de middelen beschikbaar zijn. De middelen voor het toekennen van de ondersteuning zijn
begrensd. Wanneer het maximaal beschikbaar budget voor het verstrekken van een
tegemoetkoming bereikt is, worden geen aanvragen meer behandeld. De aanvrager wordt
hiervan op de hoogte gebracht.
Artikel 8 – Controle en terugvordering
8.1. Iedere begunstigde van een toelage moet deze gebruiken voor het doel waarvoor zij is
toegekend en moet het gebruik ervan rechtvaardigen binnen de termijn die daarvoor is
bepaald.
8.2. De afgevaardigden van de stad of het district hebben steeds toegang tot alle informatie
betreffende de toelagen en het recht om ter plaatse na te gaan of de verleende toelage werd
aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend.
8.3. In de volgende gevallen zal de stad het saldo van de toegekende toelage niet uitbetalen en
is de aanvrager verplicht de toegekende toelage geheel of gedeeltelijk terug te betalen:
• indien de toelage niet aangewend werd voor het doel waarvoor zij is toegekend;
• indien de gevraagde verantwoordingsstukken niet, niet tijdig of niet correct
voorgelegd werden;
• indien geen controle is toegelaten overeenkomstig artikel 8.2.
Artikel 9 – Onverenigbaarheid
De aanvraag kan niet gecombineerd worden met de vrijetijdstoelage van het OCMW. De
korting vanuit het ziekenfonds waarbij de aanvrager is aangesloten, wordt vooraf bij de eigen
bijdrage bijgeteld.
Artikel 10 – Algemeen
Dit reglement gaat in voege zodra het goedgekeurd en bekend gemaakt is door de
gemeenteraad.
Artikel 11 - Van toepassing zijnde regelgeving
Zijn van toepassing op dit reglement:
• de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen;
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•

het algemeen reglement op de toelagen goedgekeurd door de gemeenteraad op 18
december 2006 (jaarnummer 2730).

Artikel 12 – Algemeen vrijwaringsprincipe
Ieder die een subsidie van de stad ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt
van stedelijke infrastructuur, neemt het engagement op zich om op een constructieve manier
mee te werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect
voor elkaar, harmonieus samen leven. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de
wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden.
Ieder die een subsidie van de stad ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt
van stedelijke infrastructuur neemt het engagement op zich om op een constructieve manier
mee te werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect
voor elkaar, harmonieus samen leven. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de
wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden.
De subsidie of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt
steeds tot sancties zoals:
• weigeren of terugvorderen van de subsidie
• eenzijdig beëindigen van de samenwerking
• verhuurverbod in alle stedelijke centra
• weigering logistieke ondersteuning
De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar
aanleiding van de opgelegde sancties.
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