
Reglement m.b.t. tussenkomst van het inschrijvingsgeld of het lidmaatschap bij sportverenigingen 

voor personen in armoede  

Doelstelling 

Op 23/09/2013 keurde de gemeenteraad van Koksijde een participatieovereenkomst met diverse partners, 
waaronder het Sociaal Huis, voor de periode 2014-2019 goed met de bedoeling om vrijetijdsparticipatie voor 
kansengroepen te stimuleren. Hiertoe werd een Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie 2014-2019 opgemaakt 
waarin de jaarlijkse acties worden geformuleerd waarop zal worden ingezet om de participatie van kansarmen 
aan vrijetijdsactiviteiten te stimuleren en te verhogen. 

Dit reglement heeft als doelstelling de tussenkomst van het inschrijvingsgeld of het lidmaatschap bij 
sportverenigingen voor personen in armoede te regelen.  
Binnen de Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie 2014-2019 betreft dit “Accent 4 ‘Financiering van het lidgeld van 
verenigingen en/of andere organisaties voor personen in armoede’– actie A4/2/Opmaak van een protocol of 
andere met sportverenigingen om lidmaatschap of inschrijvingsgeld voor activiteiten door kinderen in 
kansarmoede terug te betalen.”  
  
Toepassingsgebied  

Art. 1. De tussenkomst van het inschrijvingsgeld of het lidmaatschap bij sportverenigingen is bestemd voor 
personen die financiële moeilijkheden ondervinden. Met deze tussenkomst willen we alle inwoners stimuleren 
om deel te nemen aan het vrijetijdsleven.  

Art. 2. De inwoner richt een aanvraag tot terugbetaling van het lidgeld aan het Sociaal Huis Koksijde. Hij dient 
hiertoe een verklaring bij het Sociaal Huis in, samen met alle bewijsstukken en het rekeningnummer waarop de 
bijdrage moet gestort worden. De tussenkomst wordt gegeven tot het voorziene budget uitgeput is.  

Art. 3. De uitgaven voor niet-nominatief toegekende subsidies op basis van dit gemeentelijk subsidiereglement 
worden beperkt tot het krediet van € 5000 opgenomen in de jaarbudgetrekening ‘Boekjaar 2014 – BP2014-
30/2014/ACT-199/0709-30/6150300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U – Uitvoeren van de afsprakennota 
vrijetijdsparticipatie 2014-2019’.  

Alle aanvragen worden behandeld in volgorde van datum van ontvangst, zoals blijkt uit de inschrijving van 
ontvangst in het register van de binnenkomende stukken op het Sociaal Huis.  

Enkel ontvankelijke en volledige aanvragen overeenkomstig dit subsidiereglement komen in aanmerking voor 
de toelage tot uitputting van het jaarlijks beschikbare krediet hiervoor vermeld. 

Rechthebbenden  

Art. 4. Rechthebbenden zijn personen die aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:  

§1. Voor hun hoofdverblijfplaats ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de 
gemeente Koksijde en er ook effectief verblijven.  

§2. Op het ogenblik van de aanvraag 
- recht hebben op verhoogde tegemoetkoming (het vroegere Omnio-statuut)  
- in budgetbeheer zijn of in procedure collectieve schuldenregeling zitten  
- een attest van het OCMW Koksijde kunnen voorleggen waaruit blijkt dat de terugbetaling 

gerechtvaardigd is 
- mensen die huren + inkomen onder:   

 alleenstaande: € 1000 (*) 

 gezin: € 2101 (*) 

(*) Europese armoedegrens 

 
§3. De aanvrager legt minimaal 1 van volgende bewijzen: 

- attest recht op verhoogde tegemoetkoming mutualiteit 
- attest budgetbeheer of collectieve schuldenregeling 
- attest OCMW Koksijde waaruit blijkt dat de terugbetaling gerechtvaardigd is 
- recentste aanslagbiljet + bewijs huurder (huurcontract of rekening uittreksel als bewijs betaling huur) 

 
Het Sociaal Huis behoudt zich hierbij steeds en op elk moment het recht eventuele eigendommen via de 
kruispuntenbank KSZ te controleren. 
 
  
 
 



De toelage  
 
Art. 5. Iedere inwoner die voldoet aan de voorwaarden heeft recht op 1 tussenkomst per kalenderjaar tot 
zolang budget zoals vermeld in art. 3. beschikbaar is. Indien de inwoner samenwoont met meerdere 

gezinsleden, wordt het totale gezinsinkomen in rekening gebracht en heeft ieder gezinslid recht op 1 
terugbetaling tot zolang budget zoals vermeld in art. 3. beschikbaar is.   

Art. 6. De toelage bedraagt 90% van het lidgeld met een maximum van € 150,00 per persoon.   
 
Uitbetaling  

Art. 7. De uitbetaling gebeurt op verschillende wijze, naargelang de omstandigheden:  

§1. Indien de aanvrager de het lidgeld integraal zelf vereffende en hiervan het bewijs (d.i. o.m. 
rekeninguittreksel, kassaticket, verklaring van de sportvereniging) voorlegt, dan gebeurt de uitbetaling op 
rekening van de aanvrager.  

§2. Indien het lidgeld nog niet vereffend werd, dan gebeurt de uitbetaling op rekening van de sportvereniging.  

Algemene bepalingen  

Art. 8. Alle aanvragen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. De 
Sociale Dienst bewaart de vereiste bewijsstukken ter controle.  

Afwijkingen  

Art. 9. Eventuele afwijkingen op dit reglement zijn slechts zeer uitzonderlijk mogelijk en dienen steeds 
voorgelegd te worden aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst mits voorlegging van een gemotiveerd 
sociaal verslag. 
 
Invoegetreding  
 
Art. 10. Dit reglement treedt in voege vanaf 01/05/2014 en is geldig voor de duur van de uitvoering van de 
Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie 2014-2019.  


