Subsidiereglement Brugge Sport
vastgesteld door de gemeenteraad op 27 september 2021
bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 29 september 2021

1. Doel:
Via dit reglement wil het Brugse stadsbestuur Brugse clubs en/of particulieren de kans geven om
lokale sportieve en innovatieve projecten of initiatieven te realiseren die aanzetten tot beweging.
2. Mogelijke betoelaging:
•

Inwoners van Brugge of Brugse verenigingen: maximaal 75% van de aanvaarde en bewezen
specifieke werkingskosten, met een subsidieplafond van 5.000 euro.

•

In totaal is een subsidiepot van 25.000 euro beschikbaar. Iedere aanvraag wordt gequoteerd
(zie verderop). Er wordt vervolgens een ranglijst opgemaakt. De projecten die het hoogste
scoren komen het eerst aan bod, totdat het totaalbedrag van 25.000 euro is uitgeput.

3. Aanvraag:
De aanvraag moet minstens bestaan uit:
•

Voorstelling of concept van het evenement of de reeks

•

Een plan van aanpak en timing

•

Een concrete raming van kosten en opbrengsten

•

Omschrijving van het doel

•

Omschrijving van de doelgroep

•

Geschat bereik (actieve sporters en toeschouwers)

•

Mogelijkheid om het initiatief verder te zetten in de toekomst

4. Voorwaarden:
•

Georganiseerd door inwoners van Brugge of Brugse verenigingen

•

Geen organisaties met winstoogmerk

•

Het betreft een sportief initiatief dat aanzet tot actief bewegen

•

Het betreft een nieuw evenement of reeks

•

Dient plaats te vinden in de periode januari - december

•

Moet plaatsvinden op grondgebied van stad Brugge

•

Moet laagdrempelig en publieksgericht zijn

•

Geen andere financiële ondersteuning krijgen vanuit de stad voor dit initiatief

5. Uitsluitingsgronden
Komen niet in aanmerking voor betoelaging van deze regeling:
•

Initiatieven met een commercieel doeleinde

•

Fuiven

•

Initiatieven met een politieke of ideologische boodschap

•

Aanvraag betoelaging van investeringskosten

6. Beoordelingscriteria:
Minimale totaalscore bedraagt 60% en minimaal 50% voor elk item afzonderlijk.
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•

Concept: 25 punten

•

Plan van aanpak en timing: 15 punten

•

Geraamde kosten en opbrengsten (financiële duurzaamheid): 10 punten

•

Innovatie: 30 punten

•

Geschat bereik actieve en passieve sporters: 20 punten

De aanvragen worden beoordeeld door een jury, bestaande uit: diensthoofd Sport, 2 sportfunctionarissen, administratief medewerker sport en twee externe juryleden. Het juryverslag wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en schepenen.
7. Termijn:
Aanvraagdossiers voor betoelaging worden online ingediend via https://www.brugge.be/indienendossier-bruggesport uiterlijk op 1 december en worden goedgekeurd door het College van Burgemeester en schepenen.
De evenementen dienen plaats te vinden in de periode januari - december van het daaropvolgende
jaar. De organisator mag zelf beslissen op welk tijdstip binnen deze periode het evenement uitgevoerd zal worden.
8. Vereisten:
•

Op alle publicaties betreffende het evenement wordt het logo van de stad Brugge gebruikt

•

Op alle publicaties betreffende het evenement staat de vermelding "Met de steun van stad
Brugge"

•

Op alle publicaties op Instagram en Facebook wordt ‘@SportdienstBrugge’ getagd en wordt
#BruggeSport gebruikt

•

Minstens 5 kwalitatieve foto’s worden binnen de drie dagen na het evenement bezorgd aan de
Sportdienst

•

De leden van de jury en het college van burgemeester en schepenen worden uitgenodigd voor
het evenement

9. Opvolging:
Vanaf de beslissing van het college dient de organisator om de 2 maanden, al dan niet beknopt,
een stand van zaken door te geven aan de sportdienst.
10. Uitbetaling:
Na goedkeuring van de betoelaging betaalt de Stad aan de organisator een voorschot van 75% van
het totaalbedrag. Het resterende saldo wordt uitbetaald op basis van de eindrapportering door de
organisator.
11. Rapportering na het evenement:
Ten laatste 31 december dient de organisator een evaluatieverslag in. Dit omvat zowel een verslag
van de werking van het evenement, alsook een financieel luik (overzicht van kosten en opbrengsten), gestaafd aan de hand van bewijsstukken. Kosten voor reeds aangesteld personeel komen
niet in aanmerking. Vrijwilligersvergoedingen worden niet beschouwd als personeelskosten en
komen wel in aanmerking. Indien vastgesteld wordt dat het uitbetaalde voorschot hoger lag dan
75% van de aanvaarde en bewezen kosten, dan zal de stad het verschil terugvorderen.
12. Sancties:
•

Bij niet (of slechts gedeeltelijke) uitvoering kan stad Brugge het uitbetaalde bedrag (of een deel
ervan) terugvorderen

•

Indien vastgesteld wordt dat het toegekende bedrag niet gebruikt wordt in het kader van het
specifieke doel/evenement/initiatief waarvoor de subsidie werden gegeven, zal de stad het uitbetaalde bedrag terugvorderen
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13. Non-discriminatieclausule:
Wanneer de stad Brugge werkingssubsidies en/of -toelagen aan verenigingen of organisaties
toekent, alsook wanneer de stad subsidies en/of toelagen geeft voor publieks- of deelnemersgerichte acties en activiteiten, gebeurt dat steeds onder de voorwaarde dat de begunstigde binnen
zijn vereniging of organisatie, onder zijn vrijwilligers en personeel en/of bij de organisatie van die
acties/activiteiten:
•

Binnen de scope van de organisatie, de statuten van de vereniging of de projectdoelstelling,
geen enkele vorm van discriminatie op grond van (sociale) afkomst, burgerlijke staat, fysieke of
genetische kenmerken, geboorte, geloof en levensbeschouwing, geslacht, gezondheidstoestand,
handicap, huidskleur, leeftijd, nationale of etnische afstamming, nationaliteit, politieke overtuiging, seksuele oriëntatie, taal, vermogen, zogenaamd ras, syndicale overtuiging toestaat;

•

openstaat of toegankelijk is voor iedereen;

•

elk discriminerend gedrag voorkomt en indien nodig bestrijdt en bestraft;

•

de wetten en reglementen inzake non-discriminatie en gelijke kansen naleeft;

•

zijn leden op de hoogte brengt van de mogelijkheden om discriminatie aan te klagen;

•

als beroep gedaan wordt op medewerking van derden voor bepaalde acties/activiteiten, hen
deze non-discriminatieclausule ter kennis brengt en ervoor zorgt dat ook zij die in hun bijdrage
naleven.

Wanneer deze non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de stad Brugge rekening houdend met alle elementen, maatregelen nemen. Dat kan desgevallend gaan tot het inhouden of terugvorderen van de subsidie of toelage.

_____
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