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De sportfederatie Cycling Vlaanderen vzw neemt kennis van het decreet van 23 december 
2022 tot het verlenen van noodleningen en noodsteun aan de georganiseerde sportsector naar 
aanleiding van de stijgende energie-uitgaven (zie website Sport Vlaanderen) en verklaart dat 
ze ten behoeve van haar sportclubs een beroep wil doen op de energiesteun. Ze engageert 
zich daarbij om aan de regelgeving te voldoen, waaronder volgende concrete elementen 
gelden: 

� De sportfederatie bezorgt deze ondertekende verklaring uiterlijk 15 maart 2023 aan 
Sport Vlaanderen, samen met een lijst van de sportclubs die voldoen aan de 
voorwaarden vermeld in artikel 7 van het decreet van 23 december 2022, en een 
overzicht van de meeruitgaven waarmee ze geconfronteerd werden (conform het 
excel-sjabloon in bijlage); 

� De sportfederatie verbindt zich ertoe om de subsidie door te storten aan haar 
sportclubs die in aanmerking komen, op de wijze zoals door Sport Vlaanderen 
bepaald (conform artikel 8 van het decreet van 23 december 2022). De 
sportfederatie ontvangt hiervoor, na de berekeningen door Sport Vlaanderen, 
duidelijke instructies; 

� De sportfederatie keert het bedrag aan de sportclubs zo snel als mogelijk uit, en 
uiterlijk binnen de drie maanden na de dag waarop ze de subsidie vanuit Sport 
Vlaanderen heeft ontvangen; 

� De sportfederatie past een specifieke analytische “energiecode” toe voor de 
budgettaire verrichtingen (kosten en opbrengsten) voor deze energiesubsidie 
(erkende, niet-gesubsidieerde, sportfederaties die geen analytische boekhouding 
hanteren, hoeven hier niet aan te voldoen);  

� De sportfederatie hanteert in haar communicatie aan de sportclubs, minstens 
volgende drie passages (lay out is vrij te kiezen – naam sportfederatie kan gehanteerd 
worden in plaats van “de sportfederatie”): 
1. “De energiecrisis raakt tal van sectoren en organisaties volop in hun werking. Ook 

bepaalde sportclubs worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven, 
terwijl zij hun werking (op een democratische en kwalitatieve manier) zo goed als 
mogelijk blijven continueren.  
Het Vlaams Parlement keurde daarom eind december 2022 twee 
steunmaatregelen voor sportclubs goed. Ten eerste wordt 3 miljoen euro voorzien 
voor sportclubs die te kampen hebben met stijgende energiefacturen. Deze steun 
is aan te vragen via ons, jullie sportfederatie. Ten tweede wordt 50 miljoen euro 
voorzien voor noodleningen om de liquiditeitsproblemen op te vangen en/of om 
te investeren in duurzame energie. Op de website van Sport Vlaanderen vind je de 
informatie over de noodleningen. Deze noodleningen zijn rechtstreeks via Sport 
Vlaanderen aan te vragen.” 

2. “De energiesubsidies worden enkel toegekend aan sportclubs die voldoen aan al 
de volgende voorwaarden: 
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1° de sportclub of een aan de sportclub sportgerelateerde rechtspersoon staat in 
voor het betalen van de energierekening (gas en/of elektriciteit) van de 
sportinfrastructuur of de aan sport gerelateerde infrastructuur; 
2° de sportclub is in 2022 geconfronteerd met aantoonbare meeruitgaven door de 
stijgende energiekosten. De sportclub toont deze aan via een jaarlijkse 
energieafrekening of via een voorschotfactuur; 
3° de sportclub is op het moment van de subsidieaanvraag aangesloten bij de 
sportfederatie; 
4° de sportclub dient uiterlijk op 15 februari 2023 via de sportfederatie een 
subsidieaanvraag in; 
5° de sportclub bevindt zich niet in een van de volgende rechtstoestanden: 
ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening.” 

3. “De sportclub verklaart via de indiening en de subsidieaanvraag dat de verschafte 
informatie correct is. De sportclub houdt de bewijsstukken voorhanden, in geval 
van controles door de sportfederatie of Sport Vlaanderen.” 

 

Sport Vlaanderen raadt aan deze laatste passage ook op te nemen in het aanvraagformulier of 
de online aanvraag-pagina: “De sportclub verklaart via de indiening en de subsidieaanvraag 
dat de door haar bezorgde informatie correct is. De sportclub houdt de effectieve 
bewijsstukken voorhanden, in geval van controles door de sportfederatie of Sport 
Vlaanderen.” 

Sport Vlaanderen beperkte de administratieve verplichtingen voor de sportfederaties (en 
sportclubs) tot een minimum. Er zal dan ook geen rapportering over de effectieve uitbetaling 
van de subsidies aan de sportclubs gevraagd worden. Er kunnen zich wel steekproefcontroles 
voordoen, bijvoorbeeld om de effectieve uitbetaling van de subsidies na te gaan. 

De sportfederatie bezorgt dit ondertekende formulier (uiterlijk op 15 maart 2023) aan Sport 
Vlaanderen via subsidiering@sport.vlaanderen.  
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