SUBSIDIEREGLEMENTEN EXTERNE EVENEMENTEN

WIJZIGINGEN IN 2019
Voor het kalenderjaar 2019 heeft Sport Vlaanderen een aantal lichte wijzigingen aangebracht aan
de 5 bestaande subsidiereglementen voor (top)sportevenementen en bijhorende
aanvraagformulieren. Op die manier hopen we de hele procedure klantvriendelijker, duidelijker
en administratief eenvoudiger te maken voor de organisatoren.
Dit apart document somt de voornaamste wijzigingen op van de aangepaste
subsidiereglementen, waarvan u de volledige teksten ook op onze website kan terugvinden.

WIJZIGINGEN OF GELIJKSCHAKELING IN ALLE SUBSIDIEREGLEMENTEN
-

Beoordelingsscore: voortaan moet elk aanvraagdossier minstens 60% i.p.v. 50% halen als
totaalscore op de beoordelingscriteria om in aanmerking te komen voor een subsidie
Communicatie: elk sportevenement moet actief bijdragen tot de campagne ‘Sporters
Beleven Meer’
Aanvraagformulier: de vraagstellingen in het online aanvraagdossier werden beknopter
en duidelijker opgesteld met meer gebruik van keuzelijsten en gesloten vragen zodat het
zowel voor de organisator als de beoordelingsjury eenduidiger wordt.

1. WIJZIGING CATEGORIE WK/EK/KWALIFICATIETORNOOIEN
-

Duidelijke opsplitsing in 2 subcategorieën: 1A. Olympische en Paralympische
sportdisciplines en 1B. Niet-Olympische disciplines

2. WIJZIGINGEN CATEGORIE INTERNATIONALE TOPSPORTEVENEMENTEN
-

-

Volgende sportevenementen komen niet meer in aanmerking voor ondersteuning:
o Europese clubkampioenschappen in ploegsporten
o evenementen waaraan geen Vlaamse sporters deelnemen
o aparte manches van een evenementenreeks of een regelmatigheidscriterium
o natourcriteriums en aanverwanten
Het subsidiebedrag kan niet hoger liggen dan 20% (i.p.v. 15%) van de geraamde uitgaven
Er zijn 2 indiendata en 2 beoordelingsrondes.
o De eerste indiendatum is 30 september 2018 (en dus niet meer 15 oktober!) voor
alle sportevenementen in 2019, ongeacht de organisatiedatum
o De tweede indiendatum blijft 15 maart 2019 voor sportevenementen die
plaatsvinden vanaf 1 juli 2019 tot uiterlijk 29 februari 2020 en die nog niet hadden
ingediend in de eerste ronde.

-

Voorschot: indien het toegekende subsidiebedrag groter of gelijk is aan 5.000 euro wordt
een voorschot van 50% van het goedgekeurde subsidiebedrag uitbetaald. Indien het
subsidiebedrag lager dan 5.000 euro is, wordt de subsidie uitbetaald in één schijf na afloop
van het evenement

3. WIJZIGINGEN CATEGORIE INTERNATIONALE SPORTEVENEMENTEN
-

-

Voor dit reglement worden vooral specifieke doelgroepen beoogd die uitzonderlijk een
groot internationaal sportevenement in Vlaanderen organiseren. Enkel volwassenen
komen in aanmerking, behalve als het gaat om internationale jeugdsportevenementen
die uitgaan van internationale koepelorganisaties
Het subsidiebedrag kan niet hoger liggen dan 20% (i.p.v. 15%) van de geraamde uitgaven
Aanvragen dienen niet meer minstens 2 jaar maar voortaan 1 jaar voorafgaand aan de
geplande startdatum ingediend te worden

4. WIJZIGINGEN CATEGORIE BOVENLOKALE COMPETITIEVE SPORTEVENEMENTEN
-

-

-

-

-

Voortaan kunnen organisatoren jaarlijks een aanvraag indienen en eventueel
ondersteund worden (vroeger: enkel ondersteuning om de 2 jaar)
Definitie ‘bovenlokaal’: het sportevenement staat bij voorkeur op de nationale of
internationale kalender. Wanneer een evenement niet op een nationale kalender
voorkomt, dient de organisator het bovenlokale karakter van het evenement duidelijk
aan te tonen
De lijst met evenementen die niet in aanmerking komen, werd uitgebreid met:
o officiële nationale kampioenschappen, met uitzondering van “open”
kampioenschappen
o Europese clubkampioenschappen in ploegsporten
o onderlinge wedstrijden binnen bepaalde sporttakken (trainings-, club- en
interclubwedstrijden)
o aparte manches van een evenementenreeks of een regelmatigheidscriterium
o natourcriteriums en aanverwanten
Het subsidiebedrag kan niet hoger liggen dan 20% (i.p.v. 25%) van de geraamde uitgaven
Er zijn 2 indiendata en 2 beoordelingsrondes.
o De eerste indiendatum wordt nu 30 september 2018 (en dus niet meer 15 oktober!)
voor alle sportevenementen in 2019, ongeacht de organisatiedatum
o De tweede indiendatum blijft 15 maart 2019 voor sportevenementen die
plaatsvinden vanaf 1 juli 2019 tot uiterlijk 29 februari 2020 voor diegene die nog
niet hadden ingediend in de eerste ronde.
Financieel verslag: voor het eindverslag moet geen afrekeningsstaat meer gegeven worden,
maar een kopie van betaalde facturen van organisatiekosten voor het minimale bedrag
van de subsidie. Voor die berekening wordt enkel rekening gehouden met de
factuurbedragen exclusief BTW.
Voorschot: indien het toegekende subsidiebedrag groter of gelijk is aan 5.000 euro wordt
een voorschot van 50% van het goedgekeurde subsidiebedrag uitbetaald. Indien het

subsidiebedrag lager dan 5.000 euro is, wordt de subsidie uitbetaald in één schijf na afloop
van het evenement.

5. WIJZIGINGEN CATEGORIE BOVENLOKALE RECREATIEVE SPORTEVENEMENTEN
-

-

-

-

Voortaan kunnen organisatoren jaarlijks een aanvraag indienen en eventueel
ondersteund worden (vroeger: enkel ondersteuning om de 2 jaar)
De lijst met evenementen die niet in aanmerking komen, werd uitgebreid met:
o evenementen en campagnes die onder de basisopdrachten van de gesubsidieerde
sportfederaties behoren
o evenementen waaraan geen Vlaamse sporters deelnemen
o aparte manches van een evenementenreeks of een regelmatigheidscriterium
o vormingsactiviteiten, workshops, beurzen en symposia
Het subsidiebedrag kan niet hoger liggen dan 20% (i.p.v. 25%) van de geraamde uitgaven
Er zijn 2 indiendata en 2 beoordelingsrondes.
o De eerste indiendatum wordt nu 30 september 2018 (en dus niet meer 15 oktober!)
voor alle sportevenementen in 2019, ongeacht de organisatiedatum
o De tweede indiendatum blijft 15 maart 2019 voor sportevenementen die
plaatsvinden vanaf 1 juli 2019 tot uiterlijk 29 februari 2020 voor diegene die nog
niet hadden ingediend in de eerste ronde.
Financieel verslag: voor het eindverslag moet geen afrekeningsstaat meer gegeven worden,
maar een kopie van betaalde facturen van organisatiekosten voor het minimale bedrag
van de subsidie. Voor die berekening wordt enkel rekening gehouden met de
factuurbedragen exclusief BTW.
Voorschot: indien het toegekende subsidiebedrag groter of gelijk is aan 5.000 euro wordt
een voorschot van 50% van het goedgekeurde subsidiebedrag uitbetaald. Indien het
subsidiebedrag lager dan 5.000 euro is, wordt de subsidie uitbetaald in één schijf na afloop
van het evenement
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