Trofeeënreglement gemeente Opwijk

Artikel 1: Algemene bepalingen
Het Gemeentebestuur van Opwijk schenkt bekers of medailles aan de erkende
Opwijkse sport-, cultuur- en jeugdverenigingen volgens de normen en de
voorwaarden die hierna worden vastgelegd en voor zover dit binnen de perken van
de kredieten is die elk jaar in het budget worden voorzien.
Dit subsidiereglement treedt in werking op 1 januari 2016.

Artikel 2: Erkenning
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van bekers of medailles moet de
vereniging erkend zijn als Opwijkse vereniging door het college van burgemeester
en schepenen, overeenkomstig de erkenningsvoorwaarden voor verenigingen,
d.w.z. minimum 3 bestuursleden (voorzitter of ondervoorzitter, secretaris en
penningmeester) dienen in Opwijk te wonen en tevens worden de doelstellingen van
de vereniging kenbaar gemaakt aan het college; hetzij door de sportraad erkent als
sportvereniging; hetzij door de jeugdraad erkent als jeugdvereniging.

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
Jaarlijks heeft elke erkende vereniging recht op 3 bekers of 50 medailles. De
aankoop gebeurt door de gemeentelijke diensten.
Alle verenigingen vermelden in alle communicatie rond de organisatie van hun
activiteiten waarvoor zij bekers en medailles ontvangen “met steun van de gemeente
Opwijk”.
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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
•
•
•

Gedetailleerde omschrijving van de organisatie
Een raming van het aantal benodigde bekers en medailles
Een omschrijving van de benodigde bekers en medailles

De aanvraag dient minimaal 6 weken en maximaal 6 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 afhalen van de bekers en medailles op de
gemeentelijke diensten.

Indien de aanvraag op het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring
dient voorgelegd te worden; d.w.z. meer dan 3 of 50 medailles, zal de beslissing aan
de vereniging worden meegedeeld. In geval van goedkeuring is de procedure
dezelfde als deze van een aanvraag die binnen de voorwaarden valt.

Artikel 6: 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.
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