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ZITTING van 1 maart 2016

Aanwezig: MM. Mevr. foske Vermeir, raadslid - voorzitter;
Albert Beerens, burgemeester
lan Coucþ Pierre Van de Velde, fohan Deleu,
Mevr. Vera De Koster, Mevr.Inez De Coninclç schepenen;

OPWTIK

Mevr. Lutgard Van der Borght, Paul Verhaevert,
Mevr. Ania Haverals, William Engels, Mevr. Mariike De Vis,
Mevr. Ineke Robiins, Mevr. Arianne De Bondt, Mevr. Els Van
Buggenhout, Willy Segers, Mevr. Inge De Nil, feroen Eenens,
Mevr. Magda Vandeputte, Luc De Ridder, Mevr. Marieke De
Medts, WouterVan Driessche en Roland Mortier, raadsleden
en Mevr. Katleen Biesemans, gemeentesecretaris

Afwezig:
Punt 15

:

Dhr. Patrick De Smed! OCMW-voorzitter/lid van het College

Goedkeuring trofeeënreglement gemeente Opwiik.

De Raad,

Gelet op het feit dat er geen reglement bestaat voor het toekennen van trofeeën aan
bepaalde manifestaties van erkende verenigingen;

Gelet op het feit dat wij regelmatig aanvragen ontvangen voor het schenken van
trofeeën; vooral bekers en medailles;
Gelet op de opmerking van de sportfunctionaris Katrien Meeus dd. 10 augustus 2075;
Gelet op het verslag van het college dd. 18 augustus 2015 waarbij akte wordt genomen
van het bekerreglement voor het schenken van bekers en medailles aan erkende
Opwijkse sport-, cultuur- en jeugdverenigingen;
Gelet op het verslag van het college dd. 1B augustus 2015 waarbij het college beslist

dit

punt uit te stellen;
Gelet op de opmerkingen van de bestuurssecretaris Katlijn Copriau dd. 21 augustus 2015;
Gelet op de opmerking van de Financieel Beheerder Bart Verdoodt dd. 24 augustus 2015;
Gelet op het advies van de sportraad via mail dd.24 augustus 2015;

Gelet op het verslag van het college dd. 25 augustus 2075 waarbij het college het
bekerreglement goedkeurt mits aanpassing;

Gelet op het verslag van het college dd. 1 september 2015 waarbij het college akte neemt van
de opmerkingen en besluit het reglement aan te passen;
Gelet op het advies van de sportraad dd. 1 oktober 20L5;
Gelet op het advies van de jeugdraad dd. 7 oktober 2015;
Gelet op het advies van de cultuurraad dd.26 oktober 2075;

Gelet op het collegeverslag van 2|oktober 20L5 waarbij het college vraagt een eenvoudig
voorstel te formuleren;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15

juli 2005, in het bijzonder

de artikelen 248

tot en

met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het decreet van29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15
2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15

juli
juli

2005;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 20LZ belreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van
het decreet van 29 juni20L2 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en
betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;
Met 23 ja-stemmen [algemeen stemmen).

Besluit:

Artikel

l:

Het hiernavolgend trofeeënreglement voor de gemeente Opwijk

wordt

goedgekeurd.

Artikel

1: Algemene bepalingen

Het Gemeentebestuur van Opwijk schenkt trofeeën; vooral bekers of medailles,
aan erkende Opwijkse sport-, cultuur- en jeugdverenigingen voor zover dit binnen
de perken van de kredieten is die elk jaar in het budget worden voorzien.

Dit subsidiereglement treedt in werking op L januar i2016.

Artikel2: Erkenning
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van bekers of medailles moet de
vereniging zijn als Opwijkse vereniging erkend zijn door het college van
burgemeester en schepenen [zie erkenningsreglement).

Artikel 3: Doelstellingen van dit subsidiereglement
De gemeente Opwijk ondersteunt erkende verenigingen, door middel van de
schenking van trofeeën zoals bekers en medailles, bij de organisatie van tornooien,

wedstrijden, tentoonstellingen, ed.
Voor jaarmarkten geldt een andere regeling. Deze aanvragen worden steeds
voorgelegd aan het college.

Artikel 4: Algemene voorwaarden
faarlijks heeft elke erkende vereniging recht op.3 bekers of 50 medailles. De
aankoop gebeurt door de gemeentelijke diensten.
De verenigingen vermelden in alle communicatie rond de organisatie van hun
activiteiten waarvoor zij bekers en medailles onwangen "met steun van de
gemeente Opwijk".

Artikel

5:

Aanvraagprocedure

De aanvraag tot het verkrijgen van bekers en medailles gebeurt via een
gemotiveerd schrijven gericht aan het college van burgemeester en Schepenen. Dit
schrijven is vergezeld van
o
Een gedetailleerde omschrijving van de organisatie
o
Een raming van het aantal benodigde bekers en medailles
.
Een omschrijving van de benodigde bekers en medailles
De aanvraag dient minimaal6 weken en maximaal6 maanden voor het evenement
te gebeuren. Na het verstrijken van deze termijn worden geen bekers of medailles
meer geschonken.
De gemeentelijke diensten behandelen de aanvraag en na goedkeuring handelen
zij de bestelling af. De diensten verwittigen de aanvrager wanneer de prijzen af te
halen zijn.
De vereniging staat zelf in voor het aftralen van de bekers en medailles op de
gemeentelijke diensten

Artikel6: Controle
Het college van burgemeester en schepenen kan steeds controle uitvoeren over de
gegevens, vermeld in de aanvraag. Als blijkt dat een vereniging onjuiste gegevens
heeft verstrekt en daardoor onterecht bekers en medailles heeft gekregen, kan het
college van burgemeester en schepenen de vereniging voor een bepaalde periode

uitsluiten van de toepassing van dit reglement.

Artikel2

:

Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.

Artikel3

:

- Dit reglement wordt van kracht vanaf 1 april 20L6.'
- De beslissingzal worden overgemaakt aan :
de heer fan Couck - Schepen van Cultuur;
- de heer Johan Deleu - Schepen van Sport;

- mevrouw Vera De Koster - Schepen van jeugd;
- mevrouw f eanine Van Nieuwenborgh - Cultuurbeleidscoördinator;

mevrouw Katrien Verbeek - Cultuur;
mevrouw Katrien Meeus - Sport;
mevrouw Ineke Segers - feugd;
mevrouw Katlijn Copriau - Bestuurssecretaris;
de heer Bart Verdoodt - Financieel Beheerder;
mevrouw Evelien Beeckman, Nijverseelstraat 6, Opwijk
- de heer Lucien De Landtsheer, Eeksken 56, Opwijk
-

- de heer Elwyn Moerenhout, Mechelstraat 33,

Opwijk

en worden meegedeeld aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant.

Aldus beslist in voormelde zitting.

In opdracht:
de secretaris,
get. Mevr. K. Biesemans

de

voorzitter,

get. Mevr. |. Vermeir

Voor eensluidend uittreksel,
Opwijþ B maart 2016
In opdracht

Mevr. Katleen Biesemans
Gemeentesecretaris

Mevr, foske

Voorzitter

