
TOELAGEREGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN SPORTKAMPIOENSCHAPPEN 
 
Artikel 1. 
Binnen het voorziene krediet van het goedgekeurde budget kan het schepencollege erkende Halse 
sportverenigingen subsidiëren om een kampioenschap te organiseren. 
Een kampioenschap is een occasioneel initiatief zonder winstmotief dat de gewone 
clubwerking overstijgt. 
 
Artikel 2. 
Verenigingen die een aanvraag doen, moeten erkend lid zijn van de sportraad. 
Het kampioenschap doet geen afbreuk aan het Nederlandstalig karakter van de stad. 
Het kampioenschap krijgt geen andere rechtstreekse geldelijke steun van de stad. 
 
Artikel 3. 
De aanvraag wordt minstens 6 weken voor de start van het kampioenschap gericht aan het 
stadsbestuur, Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle of per mail aan info@halle.be 
De aanvrager gebruikt hiertoe het formulier dat de sportdienst ter beschikking stelt via www.halle.be 
 
Artikel 4. 
De Gemeenteraad is bevoegd om dit reglement op te stellen en eventuele wijzigingen daaraan te 

maken. De Gemeenteraad delegeert de bevoegdheid om de verdeling van de toelagen volgens dit 

reglement goed te keuren en uit te betalen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Op 

voorstel van de sportdienst wordt de verdeling van de toelagen en de uitbetaling ervan 

goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen. 

De uitbetaling van de subsidie gebeurt zo spoedig mogelijk na de goedkeuring en 
betaalbaarstelling door het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
Artikel 5. 
In het geval waarbij de volgens dit reglement toe te kennen toelagen de beschikbare middelen 

zouden overtreffen, worden de toelagen a rato verdeeld volgens de beschikbare gelden. 
 
Artikel 6. 
De eventuele overschotten van dit subsidiereglement worden niet herverdeeld. Zij vloeien terug naar 
de bron. 
 
Artikel 7. 
In de communicatie met betrekking tot het kampioenschap moet de steun van de stad Halle duidelijk 

leesbaar worden vermeld door het gebruik van het logo van de stad Halle en de vermelding “met de 

steun van stad Halle”. 

 

Artikel 8.  
De toelagen bedragen:  
- 500 EUR voor de organisatie van een Provinciaal kampioenschap  
- 750 EUR voor de organisatie van een Vlaams kampioenschap  
- 1000 EUR voor de organisatie van een Nationaal kampioenschap  
- 1500 EUR voor de organisatie van een Internationaal kampioenschap  
Stad Halle ondersteunt slechts 1 organisatie per kalenderjaar per club. 



Artikel 9.  
Het College van Burgemeester en Schepenen kan de uitbetaalde toelage geheel of gedeeltelijk 
terugvorderen indien deze werd toegekend op basis van een onjuiste of valse aangifte of indien niet 
aan artikel 2, artikel 7 of artikel 10 werd voldaan.  
In voorkomend geval kan het College van Burgemeester en Schepenen, na advies van de sportraad, 
ook beslissen om de aanvrager tijdelijk of definitief uit te sluiten van de voordelen van dit reglement.  
 
Artikel 10.  
Ten laatste 3 maanden na de afsluiting van het kampioenschap, bezorgt de organisator een 

financieel verslag met de nodige verantwoordingsstukken t.w.v. het subsidiebedrag. 

 


