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VZW ‘DE RAND’ - REGLEMENT STARTSUBSIDIES 
 
 

Algemene voorwaarden 
 

Artikel 1. 
 

Binnen de perken van de door vzw ‘de Rand’ ontvangen en goedgekeurde kredieten worden subsidies 
uitgekeerd aan startende sportverenigingen op basis van dit reglement. Vzw ‘de Rand’ ondersteunt 
startende sportverenigingen via DLSB1b (actie 1.b.1) van het Sportbeleidsplan 2020-2025. 

 
 

Artikel 2. 
 

De financiering wordt bepaald op basis van de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier. 
 

Vzw ‘de Rand’ kan de ingediende informatie en bewijsstukken laten verifiëren. Indien blijkt dat de 
aangifte niet overeenstemt met de werkelijkheid, komt de sportvereniging niet meer in aanmerking 
voor deze startsubsidies. 

 
 

Artikel 3. 
 

De startende sportvereniging die beroep wil doen op de ondersteuning via dit reglement voldoet aan 
volgende voorwaarden: 

 
- De activiteiten van de verenigingen zijn van sportieve aard, volgens de definitie in het 

decreet lokaal sportbeleid: activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend 
met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat. 

- Alle leden zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen. 
- De werking van de sportvereniging is in het Nederlands. 
- De vereniging gebruikt het Nederlands in al haar communicatie. 
- In alle vormen van communicatie wordt vzw ‘de Rand’ als ondersteunende partner vermeld. 
- De startende vereniging heeft een open karakter en is toegankelijk voor iedereen. 
- Minstens 1 initiatiefnemer woont in de gemeente. 
- De activiteiten vinden hoofdzakelijk in de gemeente plaats. Indien niet alle mogelijkheden 

zich in de gemeente bevinden, zoekt de sportvereniging elders in Vlaanderen (of Brussel) een 
locatie. 

- De startende sportvereniging neemt actief deel aan initiatieven van de sportraad. 
- De vereniging kan deze subsidie slechts éénmaal aanvragen. 
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Artikel 4. 
 

Voor het aanvragen van startsubsidies geldt de volgende procedure: 
1) De aanvraag tot subsidiëring wordt via het formulier ingediend bij vzw ‘de Rand’, via de 

lokale stafmedewerker in het gemeenschapscentrum. 
2) Vzw ‘de Rand’ verwerkt het ingediende voorstel en kan bijkomende informatie opvragen. 
3) Vzw ‘de Rand’ formuleert, met advies van de sportraad, uiterlijk 1 maand na aanvraag een 

antwoord en communiceert dit naar de vereniging. 
4) Vzw ‘de Rand’ betaalt ten laatste 2 maanden na de aanvraagdatum 200 euro uit aan de 

startende sportvereniging. 
 
 

Artikel 5. 
 

De sportvereniging aanvaardt verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14 november 
1983 die stelt dat de subsidie gebruikt moet worden voor het doel waarvoor deze is toegekend. 
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