REGLEMENT

Gemeenteraad van 30/04/2020

REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TOELAGE VOOR HET INRICHTEN VAN
WIELERWEDSTRIJDEN
Artikel 1
Binnen de perken van het krediet ingeschreven in de stadsbegroting onder artikelnummer 76402/332-02,
kan het college van burgemeester en schepenen een toelage verlenen aan de erkende Tiense
wielerverenigingen voor het inrichten van wielerwedstrijden.
Artikel 2
Om een toelage voor het inrichten van wielerwedstrijden te kunnen genieten, dient de wielervereniging door
de gemeenteraad als Tiense sportvereniging erkend te zijn.
Artikel 3
De toelage bestaat uit een vast bedrag per categorie van wedstrijden.
Wedstrijden
Aspiranten/miniemen
Nieuwelingen
Elites en/of juniores
Stadsprijs
Elites met contract

Toelage
€ 65
€ 125
€ 250
€ 1000
€ 1250

Elke organisator kan slechts één toelage ontvangen per jaar.
Artikel 4
De verenigingen die voor betoelaging in aanmerking willen komen, moeten het hun toegestuurde
aanvraagformulier volledig ingevuld bezorgen aan de sportdienst vóór de datum vermeld op het formulier.
Dit aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van de begroting van de wielerwedstrijd waarvoor de toelage
wordt gevraagd.
Uiterlijk 15 oktober dienen de aanvragers aan de hand van een verslag het bewijs te leveren dat de
wielerwedstrijd effectief werd ingericht, alsook de verantwoordingsstukken van de uitgaven te laten toekomen
aan de sportdienst van de stad Tienen.

dienst sport

Artikel 5
Alle verenigingen die een toelage hebben aangevraagd op basis van onderhavig reglement, verbinden zich
ertoe, indien hiertoe verzocht door de organisator, mee te werken aan de organisatie van de jaarlijkse
stadsprijs.
Artikel 6
Verenigingen die drie openvolgende maal gedurende hetzelfde jaar zonder zich te verontschuldigen afwezig
blijven op de vergaderingen van Netwerk Sport, worden uitgesloten van betoelaging voor het volgende jaar.
Artikel 7
De verleende toelage is onderworpen aan de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de
toekenning en op de aanwending van sommige toelagen. Derhalve is de toelagetrekker er in ieder geval toe
gehouden de toelage geheel of gedeeltelijk terug te betalen indien hij de toelage niet aanwendt voor het doel
waarvoor zij hem werd toegekend of indien hij één of meerdere van de gevraagde stukken niet verstrekt.
Bovendien heeft de stad Tienen het recht alle aan de toelagetrekker verleende toelagen voor het betrokken
werkingsjaar niet uit te keren of terug te vorderen, na controle van de verantwoordingstukken door de
ambtenaren van de sportdienst van de stad Tienen of de leden van de raad van bestuur van Netwerk Sport

