Subsidiereglement ‘Tijdelijke en afbouwende ondersteuning voor
Heistse watersportverenigingen bij de overstap naar het nieuwe
zwembad’
Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op het meerjarenplan van de gemeente worden subsidies
verleend volgens de normen en voorwaarden die hierna worden vastgesteld.
Het subsidiereglement ‘ondersteuning voor de watersportverenigingen bij de overgang naar het nieuwe
zwembad’ is algemeen gericht naar de watersportverenigingen die een recente, structurele werking hadden in
de zwembaden van Heist en Itegem én die de overstap naar het nieuwe zwembad De Lo maken. De
ondersteuning vanuit dit reglement is afbouwend in tijd gespreid over 4 jaar die eindigt in 2023. De
ondersteuning is erop gericht om de financiële impact van de overgang naar het nieuwe zwembad voor de
watersportverenigingen te ondersteunen zodat zij stapsgewijs hun werking kunnen aanpassen aan de nieuwe
financiële voorwaarden.
Art.1. De aanvrager
De watersportverenigingen (vereniging waarbij watersport de hoofdactiviteit is) die een recente, structurele
werking hadden in de zwembaden van Heist en Itegem én die de overstap naar het nieuwe zwembad De Lo
maakten, komen voor deze subsidie in aanmerking met name:
Duikschool Aronnax
Duikschool Calypso Team vzw
Duikschool Nemo vzw
Punt Alfa
Reddend zwemmen
Scarabee Diving Team
HZA
Andere verenigingen kunnen geen gebruik maken van deze subsidie.
Art.2. Voorwaarden
De subsidie voor ‘ondersteuning van watersportverenigingen bij de overgang naar het nieuwe zwembad’ wordt
enkel verleend onder volgende voorwaarden:
 De watersportvereniging staat opgesomd in artikel 1.
 De watersportvereniging maakt met die sportieve werking de overstap naar het nieuwe zwembad De Lo,
uitgebaat door Sportoase.
 Van zodra de sportieve werking van één van deze sportvereniging stopt, komt de verenigingen NIET
meer in aanmerking voor deze subsidie.
Art.3. Bedrag van de toelage
 Deze subsidie is een financiële tegemoetkoming vanwege de gemeente gericht op het verschil in
kostprijs van zwembanen tussen de gemeentelijke zwembaden (Heist en Itegem die ondertussen
gesloten zijn) en het huidige zwembad De Lo geëxploiteerd door Sportoase.
 Deze subsidie wordt als volgt berekend:
o De subsidie wordt steeds per vereniging en per kalenderjaar berekend en uitbetaald. Daarbij
wordt het gebruik van het zwembad voor de resterende periode tussen indienen van het
aanvraagformulier én het einde van dat kalenderjaar, bepaald door de reservatie die gebeurd
is bij Sportoase.
 Kalender jaar 2019 wordt als referentiefacturatie en – periode gehanteerd voor de
kosten van zwemwater in de gemeentelijke zwembaden.
 De kosten voor het zwemwater in zwembad de Lo worden afgeleid uit de facturatie
van het betrokken kalenderjaar.
 Er kan enkel subsidie verkregen worden voor de periode dat het zwembad gebruik
werd/wordt. Indien er door omstandigheden geen/minder gebruik gemaakt werd van
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het zwembad De Lo voor een bepaalde periode t.o.v. 2019, wordt deze periode ook in
mindering gebracht.
bv in 2020 is er door de coronacrisis veel minder gebruik gemaakt van zwemwater. Enkel de
periode dat in zwembad De Lo gezwommen is, wordt in rekening gebracht en dit door dezelfde
periode uit de facturatie van 2019 te halen om zo het verschil in kostprijs te bepalen.
o Het beschikbare krediet ingeschreven in het meerjarenplan op raming R000896 ter
ondersteuning van de verenigingen, wordt proportioneel verdeeld over de verschillende
verenigingen op basis van de meerkosten berekend door de kosten van zwembad de Lo te
verminderen met de kosten gemaakt in referentieperiode 2019 van de betroken verenigingen.
De subsidie is afbouwend en beperkt in tijd.

Art.4. Procedure
De aanvraagformulieren moeten uiterlijk 1 november van het betrokken kalenderjaar ingediend
worden. (In 2020 zal dit uitzonderlijk pas op 1 december kunnen gebeuren.)
We ontvangen de aanvragen bij voorkeur digitaal: sportenjeugd@heist-op-den-berg.be
Aanvragen op papier worden binnen gebracht bij team Sport en Jeugd, De Sporthal, Lostraat
48A, 2220 Heist-op-den-Berg met de duidelijke vermelding “subsidie watersport” op de
enveloppe.
Na het indienen van de aanvragen worden deze gecontroleerd aan de hand van de gestelde
voorwaarden. Enkel deze die tijdig ingediend werden én in orde zijn worden weerhouden en voorgelegd
ter goedkeuring aan het schepencollege op advies van de sportraad.
Dit reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 10 november 2020 en is geldig tot 31
december 2023.

Subsidiereglement watersport

2

