Subsidiereglement actie schoolsport in samenwerking met erkende
verenigingen.
Doelstelling: Zoals voorzien in het sportbeleidsplan creëren we bij de Oostkampse scholen kansen voor
meer bewegen en sporten op school of op naschoolse activiteiten. Dit steeds in samenwerking met één
of meer erkende Oostkampse sportverenigingen of sportieve ontspanningsverenigingen.
Artikel 1 – algemene en procedure bepalingen
1.1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten voor
schoolsportsubsidies worden jaarlijks subsidies uitgekeerd aan Oostkampse scholen; die voldoen
aan de in artikels 2, 3 en 4 vermelde subsidievoorwaarden en afspraken.
1.2 Als referteperiode voor het werkingsjaar geldt de periode van 1 september van het jaar
voorafgaand aan het jaar van de uitbetaling tot en met 30 juni van het jaar van de uitbetaling.
1.3 De scholen ontvangen dit subsidiereglement bij de start van deze actie. De goedgekeurde
schoolsportfiches kunnen steeds opgevraagd worden op de dienst sport. Scholen dienen alle
verantwoordingsstukken; vermeld in artikel 2 voor 15 juli in te dienen bij de dienst sport.
1.4 De aanvrager dient mogelijke bijkomende informatie (over de ingestuurde gegevens)
opgevraagd door de gemeentelijke dienst sport, binnen de 14 kalenderdagen na de vraag te
verstrekken.
1.5 Het gemeentebestuur behoudt zich het recht de gegeven informatie en bewijsstukken te
verifiëren.
1.6 Iedere trekker van een toelage verstrekt door het gemeentebestuur is volgens art. 3 en art. 7
van de wet van 14 november 1983 gehouden de toelage te gebruiken voor het doel waarvoor zij is
toegekend en moet het gebruik ervan rechtvaardigen. Deze verantwoording wordt opgenomen in
de schoolsportfiches en bijhorende bewijsstukken.
1.7 De uitbetaling van de schoolsportsubsidies gebeurt in principe in de maand december. Dit door
overschrijving op de rekening van de aanvragende school.
1.8 Definities:
•
scholen: de volgende scholen voor lager en middelbaar onderwijs gelegen op het
Oostkamps grondgebied:
o Middenschool Sint-Pieter, Kortrijksestraat 47, 8020 Oostkamp;
o KTA; centrum deeltijds beroepsonderwijs, Marechalstraat 46, 8020 Oostkamp
o Vrije Basisschool Sint-Pieter, Kortrijksestraat 47g, 8020 Oostkamp, Schooldreef 18, 8020
Oostkamp en afdeling Nieuwenhove, Kanunnik Duboisplein 10, 8020 Oostkamp;
o Vrije Basisschool De Vaart, Patersonstraat 98, 8020 Oostkamp;
o Vrije Basisschool De Sprong, Kloosterstraat 14, 8020 Waardamme en Kortrijksestraat 421,
8020 Waardamme;
o Vrije Basisschool De Kiem, Leegtestraat 1, 8020 Ruddervoorde;
o Vrije Basisschool De Bosbes Hertsberge, Wingensestraat 10, 8020 Hertsberge;
o Vrije Basisschool Baliebrugge, Torhoutsestraat 268, 8020 Ruddervoorde en afdeling
Vrijgeweidestraat 2, 8020 Ruddervoorde;
o Basisschool Koning Boudewijn, Marechalstraat 48, 8020 Oostkamp en afdeling
Nieuwenhove, Van Maerlantstraat 30, 8020 Oostkamp ;
o Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ruddervoorde, Kanunnik Andriesstraat 11,
8020 Ruddevoorde;
o Freinetschool Klimop, Fabiolalaan 2, 8020 Oostkamp.
•
verenigingen: erkende Oostkampse sportverenigingen of sportieve
ontspanningsverenigingen (erkend zijn door het gemeentebestuur; met uitzondering van de
erkende verenigingen met bijkomende voorwaarden (= erkend zonder recht op toelagen).
•
schoolsportfiches: deze fiches bevatten het aanbod vanuit de verschillende verenigingen
dat werd goedgekeurd door de dienst sport. De scholen kunnen kiezen uit dit aanbod. De
kosten vermeld op deze fiches komen voor de scholen in aanmerking voor subsidie tot aan het
maximum voorzien in artikel 3.

Artikel 2 - subsidievoorwaarden
2.1 de scholen moeten voor de actie schoolsport samenwerken met één of meer erkende
Oostkampse sportverenigingen of sportieve ontspanningsverenigingen:
•
op basis van de goedgekeurde (= na controle van de dienst sport) schoolsportfiches;
•
van elke erkende Oostkampse sport- en ontspanningsverenigingen waarmee de school
samenwerkt moet minstens één vertegenwoordiger aanwezig zijn bij de activiteit;
2.2 de school moet instaan voor de verzekering van de deelnemers;
2.3 de activiteiten ging, tijdens de referteperiode, door op Oostkamps grondgebied (afgelaste
activiteiten komen niet in aanmerking);
2.4 bij promotie en perscontacten wordt vermeld ‘in samenwerking met het gemeentebestuur
Oostkamp’ of wordt het gemeentelijk logo benut (dit is op te vragen bij de dienst
Communicatie Oostkamp: communicatie@oostkamp.be);
2.5 De ingevulde en ondertekende originele overeenkomsten actie schoolsport, met bijhorende
schoolsportfiches en de betalingsbewijzen werden voor 15 juli ingediend bij de dienst sport.
Artikel 3 – aard en berekening van de subsidie
3.1.De gemeente Oostkamp voorziet jaarlijks voor elke school maximaal een subsidie ‘schoolsport’
die als volgt is samengesteld:
•
een vast basisbedrag van 200 euro en
•
een variabel gedeelte à 3 euro per leerling lager en middelbaar onderwijs; cijfers van 1
februari van het vorige kalenderjaar dienen als basis voor het bepalen van het
leerlingenaantal (bv. toelage 2012 is op basis van het leerlingenaantal op 1/2/2011).
Enkel de kosten vermeld op de goedgekeurde schoolsportfiches komen in aanmerking.
Deze financiële ondersteuning kan niet gebruikt worden voor eventuele verplaatsingskosten
voor de leerlingen.
3.2.De toe te kennen subsidie wordt jaarlijks per school als volgt berekend: de som van de kosten
van de uitgevoerde activiteiten zoals opgenomen in de ingediende schoolsportfiches en
waarvan de betalingsbewijzen en overeenkomsten volgens art. 2.5. ingediend werden bij de
dienst sport.
3.3.De effectief uit te betalen subsidie is gelijk aan de berekende toe te kennen subsidie volgens
art. 3.2. beperkt tot het maximaal berekende bedrag volgens art. 3.1.
Artikel 4: taakafspraken en kwaliteitscontrole actie schoolsport
4.1.De verenigingen vullen het door de dienst sport bezorgde standaardformulier ‘schoolsportfiche’
in en bezorgen dit aan de dienst sport (sport@oostkamp.be).
4.2.De schoolsportfiches worden inhoudelijk gecontroleerd en goedgekeurd door de dienst sport.
De scholen vragen de goedgekeurde schoolsportfiches op bij de dienst sport.
4.3.Als een school/leerkracht interesse heeft voor een of meerdere activiteiten dan spreekt hij/zij
rechtstreeks af met de vereniging in kwestie (datum, doelgroep, locatie, …). Dit op basis van
de goedgekeurde schoolsportfiches. Dan vult de school de nodige overeenkomsten actie
schoolsport (met bijhorende schoolsportfiches) in en bezorgt zo snel mogelijk een kopie hiervan
aan de dienst sport.
4.4De raad van bestuur van de sportraad wordt ook gevraagd om de dossiers, de ingediende
bewijzen en de berekening te controleren.

Artikel 5: Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2012.

