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FUSIEREGLEMENT GEMEENTE KORTENAKEN
Artikel 1:

Definitie

Binnen de perken van de daartoe goedgekeurd kredieten worden sportverenigingen gestimuleerd tot
onderlinge samenwerking (fusie).
Bij de stichting van een fusieclub wordt aan de fusieclub gedurende 2 opeenvolgende jaren, te
beginnen vanaf het jaar volgend op de fusie, een subsidie toegekend van in totaal 1000 euro
(verdeeld over 2 jaar  2 x € 500). Indien de fusieclub binnen de 2 jaar ontbonden wordt, zal de
uitbetaling van de fusiesubsidie automatisch stopgezet worden.
Een fusiepremie kan worden aangevraagd, voor sportverenigingen, binnen eenzelfde sporttak, die
een fusionering doorvoeren.
Indien het betrokken jaar geen fusiepremie aangevraagd wordt, wordt het totale subsidiebedrag
overgeheveld naar het jeugdsportsubsidiereglement.
Artikel 2:

Criteria

- de nieuwe fusieclub moeten erkend zijn door de gemeente Kortenaken cfr. de
erkenningsvoorwaarden opgenomen in het erkenningsreglement. De hoofdactiviteiten moeten
plaatsvinden op het grondgebied van Kortenaken.
- de fusieclub moeten aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie
Artikel 3:

De aanvraagprocedure

De aanvraag tot fusiepremie dient schriftelijk te gebeuren op de daartoe bestemde formulieren bij
de sportdienst. De fusieclub dient ten laatste 2 maanden na de eigenlijke fusie een aanvraag in. Deze
aanvraag is vergezeld van de statuten van de nieuwe club, een organigram en een toekomstgericht
beleidsplan op financieel en sportief vlak.
Artikel 4:

Modaliteiten en criteria en bij het berekenen betalen van de subsidies

- Na het inwinnen van advies van de sportraad beslist het College van Burgemeester en Schepenen
over het toekennen van de fusiepremie binnen de budgettaire mogelijkheden voorzien in de
begroting.
- De betaling zal gebeuren binnen de termijn noodzakelijk voor de administratieve afhandeling.
- De vereniging moet over een eigen rekening bij een financiële instelling beschikken.
Artikel 5:

Betwistingen

Het College van Burgemeester en Schepenen is gemachtigd om alle onderzoeken en controles in te
stellen, alle documenten te doen voorleggen en alle maatregelen te treffen die ze nodig of nuttige
acht om na te gaan of de subsidie voor het juiste doel is aangewend.
Tevens wordt de erkenningscommissie om advies gevraagd betreffende de fusionering tussen de
betrokken sportverenigingen. Zij buigen zich kritisch over de aanvraag.
Elke betwisting betreffende dit reglement en zijn toepassing wordt voorgelegd en beslecht door het
College van Burgemeester en Schepenen.
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Indien blijkt dat onjuiste gegevens of onvolledige gegevens zijn verstrekt, indien blijkt dat de
voorwaarden van onderhavig reglement niet of niet meer worden nageleefd of indien de
doelstellingen van dit reglement conform artikel 1 omzeild worden, kan het College van
Burgemeester Schepenen beslissen tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de verleende
toelage.

