Subsidiereglement: Sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden
Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente worden subsidies verleend
volgens de normen en voorwaarden die hierna worden vastgesteld.
Het subsidiereglement ‘sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden’ is algemeen gericht op de verbetering van
de kwaliteit van omstandigheden waarin men aan sport doet. Het reglement bestaat uit 5 onderdelen:
1. Reglement voor subsidiëring van infrastructuurwerken voor sportverenigingen
Met dit reglement worden sportverenigingen ondersteund bij investeringen voor de uitvoering van
verbetering- of uitbreidingswerken aan een gebouw, vaste sporttechnische uitrustingen dat ‘vast’ deel
uit maakt van een gebouw of sportterreinen. Er wordt gestreefd naar geplande en doordachte
investeringen.
2.

Reglement voor subsidiëring onderhoud niet-gemeentelijke openluchtsportvelden
Met dit reglement worden sportverenigingen ondersteund bij de uitvoering van structurele
onderhoudswerken aan openluchtsportvelden.

3.

Reglement voor subsidiëring gebruik van niet-gemeentelijke, polyvalente en overdekte
sportinfrastructuur
Met dit reglement worden sportverenigingen ondersteund die genoodzaakt zijn om uit te wijken naar
niet-gemeentelijke sportinfrastructuur voor hun sportieve werking.

4.

Reglement voor aankoop van duurzaam, veilig en kwaliteitsvol sport-/onderhoudsmateriaal
Met dit reglement worden sportverenigingen ondersteund bij de investering in duurzaam, veilig en
kwaliteitsvol sport-/onderhoudsmateriaal. Er wordt gestreefd naar geplande en doordachte
investeringen.

5.

Reglement voor subsidiëring ontlening nadarhekken i.f.v. veiligheid op sportmanifestaties
Met dit reglement worden sportverenigingen ondersteund bij het ontlenen van nadarhekken bij de
gemeentelijke uitleendienst in functie van de veiligheid op sportmanifestaties, opgelegd door politie
of sportbond.

Deze subsidies kunnen enkel uitgereikt worden aan erkende Heistse sportverenigingen met een Nederlandstalige
werking, waarbij de activiteiten hoofdzakelijk plaats vinden op Heists grondgebied.
De sportverenigingen die verzuimen hun subsidieaanvraag in te dienen voor de vastgestelde datum verliezen
alle aanspraak op de uitbetaling van de desbetreffende subsidie voor dat jaar. Enkel binnen het eerste
hoofdstuk ‘Subsidiëring van infrastructuurwerken bij sportverenigingen’ kan er hiervan afgeweken worden in
geval van nood.
Iedere sportvereniging aanvaardt door het indienen van de aanvraag om subsidie, alle eventuele controles van
het gemeentebestuur, met inbegrip van het onderzoek ter plaatse.
Indien blijkt dat onjuiste gegevens verstrekt zijn of indien de voorwaarden van dit reglement niet zijn
nageleefd, kan het gemeentebestuur de op grond van dit reglement toegekende subsidies geheel of gedeeltelijk
terugvorderen van de betrokken vereniging en deze van verdere subsidiëring uitsluiten.
In het geval er een overschot op dit budget beschikbaar is, zal de sportraad een advies formuleren aan het
college over de besteding hiervan binnen de sportsector, voorzien van een duidelijke motivering.
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1. Reglement voor subsidiëring van infrastructuurwerken voor sportverenigingen
Art.1. Toekenning
Een subsidie voor infrastructuurwerken Heistse sportverenigingen kan alleen toegekend worden aan een door
het College van Burgemeester en Schepenen erkende sportvereniging en volgens de hierna vermelde
voorwaarden.
Art.2. Voorwaarden.
A. De aanvrager
De aanvrager moet aan volgende voorwaarden voldoen:
Erkend zijn als Heistse sportvereniging zonder winstoogmerk of beroepsdoeleinden
Begeleiding van ploegen of personen voorzien die deelnemen aan een door een Vlaamse sportfederatie
of andere erkende competitie of demonstratie.
Minimaal 20 actieve leden hebben die deelnemen aan een dergelijke competitie of demonstratie
1/3 van de leden moet in Heist-op-den-Berg wonen
Een werking kunnen voorleggen van minstens 3 jaar
De club is bouwheer en heeft hiervoor zelf eigen middelen
Een controle door Sport en Jeugd, noodzakelijk voor uitvoering van dit reglement, toestaan;
B. De sportinfrastructuur
Onder ‘sportinfrastructuur’ wordt verstaan:
een gebouw of een gedeelte ervan dat gebruikt wordt voor de beoefening van de sportactiviteiten,
bijhorende sanitaire voorzieningen, bergruimtes voor sportmateriaal en dergelijke die deel uitmaken
van dat gebouw.
een vaste sporttechnische voorziening die noodzakelijk is voor de uitoefening van de sporttak of
verplicht door de sportfederatie én die ‘vast’ onderdeel uitmaakt van de sportinfrastructuur (bv
basketbalinstallatie, springbalken in een ruiterhal, biljarttafel, vaste voetbalgoal, …)
een sportterrein dat als speelveld of oefenveld gebruikt wordt voor de beoefening van de door de
vereniging beoefende sport.
Gelegen op het grondgebied van Heist-op-den-Berg dat door de vereniging in gebruik genomen wordt in functie
van haar sportieve werking én het beoefenen van haar sportactiviteiten door haar leden.
Uitzonderingen hierop zijn:
aan derden permanent verhuurde of ter beschikking gestelde gebouwen (of gedeelten daarvan)
cafetaria’s en/of horecavoorzieningen
ruimtes die aangewend kunnen worden voor commerciële doeleinden
C. Eigendomsstructuur
De sportvereniging moet op het moment van indiening van de subsidieaanvraag:
- ofwel eigenaar zijn van de sportinfrastructuur
- ofwel de sportinfrastructuur nog voor tenminste 6 jaar in erfpacht hebben
- ofwel de sportinfrastructuur nog voor tenminste 6 jaar onafgebroken in huur hebben.
Om de hierboven vermelde voorwaarden te bewijzen dienen stukken uit de erfpacht of huurovereenkomst te
worden voorgelegd.
Sportverenigingen die de infrastructuur huren of in erfpacht hebben, voorzien een ondertekende verklaring van
de eigenaar die zich akkoord verklaart met de voorziene werken. (opnemen in aanvraagformulier)
Bijkomend engageert de sportvereniging zich om haar activiteiten minstens gedurende 6 jaar na realisatie van
de infrastructuurwerken, te blijven aanbieden. (engagement opnemen in aanvraagformulier)

Subsidiereglement sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden

2

D. De sportvereniging verbindt zich ertoe in onderling overleg aan de gemeente haar terreinen en andere
infrastructuur ter beschikking te stellen zonder dat de werking van de desbetreffende sportvereniging in het
gedrang komt.
E. De Werken
De werken moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
De werken mogen nog niet gestart zijn op het moment van de aanvraag tenzij op advies van de
brandweer of na een noodgeval. Een noodgeval staat gelijk aan een zeer dringende situatie of een
uitzonderlijke omstandigheid waarbij telkens snel gehandeld moet worden.
In dat geval moet de nood en oorzaak van de nood duidelijk beschreven en gemotiveerd worden en
deze zal ter advies voorgelegd worden aan de sportraad alvorens het college van burgemeester en
schepenen een beslissing neemt over een principiële betoelaging.
Voor de uitvoering van de werken moet een bouwvergunning beschikbaar zijn conform de wetgeving op
stedenbouw.
Art.3. Toepassingsgebied van de werken
De infrastructuurwerken zijn noodzakelijk voor de continuïteit en/of de globale sportwerking van de club en
hebben betrekking op veiligheid, hygiëne, toegankelijkheid, energiebesparing of efficiënter gebruik van
sportinfrastructuur. De investeringen die in aanmerking komen voor betoelaging, zijn:
-

nieuwbouw of oprichtingswerken van infrastructuur
grondige renovatiewerken van bestaande infrastructuur
uitbreidingswerken van bestaande infrastructuur
aanleg, heraanleg of renovatieve ingrepen van/aan sportterreinen

Volgende kosten komen in aanmerking voor betoelaging:
1. Uitvoeren van renovatiewerken, oprichtingswerken/nieuwbouw of uitbreidingswerken van/aan het
gebouw of de vaste onderdelen van het gebouw
 Volgende inrichtingskosten: isolatie, verwarming, elektriciteitswerken (m.i.v. buitenverlichting), aanleg
gasleiding, waterleidingen, bezettingen, ramen, deuren, beglazing, bevloering, sanitaire uitrusting
(installaties en toestellen).
 Aankoop of aanpassingswerken van/aan vaste sporttechnische voorzieningen.
2. Aanleg, heraanleg of renovatieve ingrepen van/aan sportterreinen:
 Aanleg van een nieuw sportterrein
 Volledige heraanleg van een bestaand terrein
 Grote renovatieve ingrepen ifv herstel/verbetering van het terrein die niet tot het
jaarlijks/frequent/structureel onderhoud van een terrein behoren.
 De werken aan sportterreinen omvatten ook noodzakelijke toebehoren zoals verlichting, omheining,
doelen, dug out, drainage,…. die deel uitmaken van het terrein en noodzakelijk zijn in functie van de
sportbeoefening (training/competitie).
Volgende kosten komen niet in aanmerking voor betoelaging:
Kosten voor allerlei vergunningen, werkuren vrijwilligers, aankoop gereedschap, opsmuk- en
verfraaiingswerken, kosten voor cafetaria/horeca, de roerende uitrusting van het sportlokaal zoals het
meubilair - elektrische apparaten - kook en eetgerei, tapinstallatie - speciale verlichtingsinstallaties - radio’s en
andere hifi apparatuur - onderhoudsproducten en onderhoudsgerief, het gewone huurderonderhoud of
eigenaaronderhoud.
Deze opsomming is niet beperkend.
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Art.4. Bedrag van de toelage.
1.
Investeringsdossiers die minder dan € 1.250 bedragen, komen niet in aanmerking
2.
Het bedrag van subsidie bedraagt maximaal 50% van het totaal aanvaarde bedrag van de investering.
(inclusief btw tenzij de toelagetrekker btw-plichtig is en de btw kan recupereren, in welk geval de btw
niet in aanmerking genomen wordt.)
3.
Het totaalbedrag van deze toelage is maximum € 5.000 per kalenderjaar per sportvereniging.
4.
Een zelfde investeringsdossier kan meerdere jaren na elkaar ingediend worden door een
sportvereniging om tot aan de maximale subsidie van 50% te komen op voorwaarde dat er geen nieuw
investeringsdossier wordt ingediend.
Art.5. De aanvraagprocedure.
De subsidie wordt toegekend onder volgende voorwaarden:
De sportclub dient een subsidieaanvraag via het aanvraagformulier in bij Sport en Jeugd ten laatste op
31/03 van jaar X voor werken die in uitvoering gaan in jaar X na de toekenning en/of het jaar X+1 (*:
werkingsjaar 2017) (**: werkingsjaar 2018).
Na 31/3 van het jaar X wordt er een algemene herinnering gestuurd naar de clubs die de subsidie niet
aangevraagd hebben. Zij hebben nog tot 30/4 van het jaar X de tijd om hun aanvraag alsnog in orde te
brengen. In dat geval zijn er geen gevolgen aan verbonden.
2) Dit aanvraagformulier wordt correct ingevuld en vermeldt duidelijk een gedetailleerde raming van de
investering.
3) Sport en Jeugd onderzoekt de aanvraag, rapporteert en vraagt advies aan de gemeentelijke sportraad.
Indien nodig worden bijkomende inlichtingen gevraagd aan de sportvereniging.
4) Het dossier wordt samen met de voorziene adviezen voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen, dat gemotiveerd vaststelt of het dossier conform het reglement in aanmerking komt voor
subsidiëring of niet.
5) Het College beslist na het advies van Sport en Jeugd en sportraad, over elk dossier afzonderlijk en stelt
tezelfdertijd een principiële betoelaging vast. Iedere beslissing houdende niet toekenning van de toelage
zal gemotiveerd zijn en wordt aan de aanvrager meegedeeld.
6) De aanvrager kan binnen de 14 dagen een nieuw onderzoek van zijn dossier aanvragen op grond van nieuwe
feiten of documenten.
7) Een vereniging die een principiële betoelaging bekwam, brengt na uitvoering van de werken uiterlijk op
1/10/X+1 een afrekeningsdossier binnen. Dit afrekeningsdossier bevat alle geldige facturen en een
overzicht en omschrijving van alle uitgevoerde werken en aangekochte materialen. Na 1/10/X+1 volgt er
een algemene herinnering voor de clubs die de subsidies niet aangevraagd hebben. Zij hebben dan de
mogelijkheid om tot en met 15 oktober hun aanvraag alsnog in te dienen. In dat geval komen zij slechts
voor 50% van het berekende subsidiebedrag in aanmerking.
Indien de werken niet tijdig afgerond zijn om een correct en volledig afrekeningsdossier in te dienen op
1/10/X+1 of zelfs 15/10/X+1, dan wordt dit overgedragen naar het volgende werkingsjaar X+2 waarin dat
afrekeningsdossier tegen de voorziene deadline kan ingediend worden.
8) Na realisatie van het project zal een eindcontrole ter plaatse door Sport en Jeugd gebeuren.
9) Sport en Jeugd rapporteert en vraagt advies aan de gemeentelijke sportraad over de definitieve afrekening
van de betoelaging.
10) Sport en Jeugd legt de definitieve afrekening van de betoelaging voor aan het college van burgemeester en
schepenen.
11) In geval van onvoldoende kredieten op de begroting, kan het College van Burgemeester en Schepenen
beslissen de subsidie verhoudingsgewijs te verdelen onder de verschillende aanvragers, a rato van het
beschikbare bedrag.
1)
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2. Reglement voor subsidiëring onderhoud niet-gemeentelijke openluchtsportvelden
Art.1. De aanvrager
De aanvrager moet aan volgende voorwaarden voldoen:
Erkend zijn als Heistse sportvereniging zonder winstoogmerk of beroepsdoeleinden
Begeleiding van ploegen of personen voorzien die deelnemen aan een door een Vlaamse sportfederatie
of andere erkende competitie of demonstratie.
Minimaal 20 actieve leden hebben die deelnemen aan een dergelijke competitie of demonstratie
1/3 van de leden moeten in Heist-op-den-Berg wonen
een controle door Sport en Jeugd, noodzakelijk voor uitvoering van dit reglement, toestaan;
De sportvereniging staat zelf in voor de uitvoering van structurele (= niet de onderhoudswerken die
onder hoofdstuk 1 vallen) onderhoudswerken aan niet-gemeentelijke openluchtsportvelden;
Art.2. Voorwaarden
De subsidie voor onderhoud aan niet-gemeentelijke openluchtsportvelden wordt enkel verleend voor
sportterreinen die aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. Het openluchtsportveld is gelegen op het grondgebied van de gemeente Heist-op-den-Berg;
2. Het openluchtsportveld wordt (uitsluitend) gebruikt voor de beoefening van sport in competitieverband of
voor recreatieve sport en dit op regelmatige basis (= minstens 30 keer per jaar);
a. wordt verstaan onder sport in competitieverband: de sport beoefend in het kader van een nationale,
Vlaamse, provinciale of gewestelijke competitie;
b. wordt verstaan onder recreatieve sport: sport beoefend in een ander verband dan onder a vernoemd;
c. bij gemengd gebruik wordt het sportterrein geacht te horen tot categorie 2a waarvan hierboven sprake;
3. Onder openluchtsportveld wordt verstaan: grasvelden, kunststofvelden (rubber, kunstgras, …), halfverharde
(dolomiet, gravel, …) en verharde (geasfalteerd, beton, …) velden.
4. Minstens 80% van de oppervlakte van het openluchtsportveld moet uitsluitend dienstig zijn voor de
beoefening van de beoogde sport;
5. Het openluchtsportveld moet het ganse jaar als dusdanig gebruikt worden door de aanvragende
sportvereniging en ook het onderhoud moet gebeuren door deze sportvereniging;
6. voor sportvelden gebruikt door meerdere sportclubs, die voldoen aan voornoemde voorwaarden:
a. zal de subsidie toegekend worden aan de sportclub die het beheer van het sportterrein tot haar
bevoegdheid heeft;
b. indien niet voldaan aan 3.6a, zal de subsidie evenredig toegekend worden volgens het aantal
gebruikende sportclubs van dit sportveld.
7. Er moet een onderhoudsplan beschikbaar zijn waarin minstens een beschrijving van het wekelijks en jaarlijks
onderhoud beschreven staat dat door de sportvereniging uitgevoerd wordt en waarvoor deze subsidie
aangevraagd wordt.
8. De sportvereniging staat in voor de aankoop van materiaal voor het onderhoud van deze sportterreinen en
voegt een bewijs van de aankoop van deze materialen toe aan het aanvraagformulier ter verantwoording
van de uitvoering van onderhoud. Het gaat hier over structurele en frequente onderhoudswerken die niet
vallen onder hoofdstuk 1.
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Art.3. Bedrag van de toelage
Puntenverdeling
Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld aan de hand van het aantal verworven punten:
1. Oppervlakte terreinen:
a) oppervlakte ≤ 5 000m²
->
5 punten
b) 5 000m² < oppervlakte ≤ 10 000m²
->
10 punten
c) 10 000m² < oppervlakte ≤ 15 000m²
->
15 punten
d) 15 000m² < oppervlakte
->
20 punten
2. Ondergrond terreinen:
a) Verhard terrein (geasfalteerd, beton)
->
5 punten
b) Kunststofvelden (rubber, kunstgras, …)
->
10 punten
+ dolomiet (+ andere halfverharde terreinen buiten gravel)
c) Grasveld + gravelterreinen
->
20 punten
Het bedrag dat voorzien werd in de begroting zal gedeeld worden door de som van het aantal punten van de
verschillende aanvragen van de desbetreffende sportverenigingen. Het quotiënt hiervan wordt vermenigvuldigd
met het totaal aantal punten van een sportvereniging en dit is het bedrag voor deze sportvereniging.
Art.4. Aanvraagprocedure
De subsidie wordt toegekend onder volgende voorwaarden:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

De sportclub dient een subsidieaanvraag voor de uitgevoerde onderhoudswerken in via het
aanvraagformulier bij Sport en Jeugd ten laatste op 1/10. Na 1/10 volgt er een algemene herinnering
naar de clubs die de subsidies niet aangevraagd hebben. Zij hebben nog de mogelijkheid om hun
aanvraag tot en met 15/10 in te dienen. In dat geval komen ze slechts voor 50% van het berekende
subsidiebedrag in aanmerking.
Het voorziene aanvraagformulier wordt correct ingevuld en is voorzien van de gevraagde
bijlagen/bewijsstukken.
Sport en Jeugd onderzoekt de aanvraag, rapporteert en vraagt advies aan de gemeentelijke sportraad.
Indien nodig worden bijkomende inlichtingen gevraagd aan de sportvereniging.
Het dossier wordt samen met de voorziene adviezen voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen, dat gemotiveerd vaststelt of het dossier conform het reglement in aanmerking komt voor
subsidiëring of niet.
Het College beslist na het advies van Sport en Jeugd en sportraad, over elk dossier afzonderlijk en stelt
tezelfdertijd de betoelaging vast. Iedere beslissing houdende niet toekenning van de toelage zal
gemotiveerd zijn en wordt aan de aanvrager meegedeeld.
De aanvrager kan binnen de 14 dagen een nieuw onderzoek van zijn dossier aanvragen op grond van
nieuwe feiten of documenten.
De uitbetaling van de subsidies volgt na de beslissing van het college.
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3. Reglement voor subsidiëring gebruik van niet-gemeentelijke, polyvalente en overdekte
sportinfrastructuur

Art.1. De aanvrager
De aanvrager moet aan volgende voorwaarden voldoen:
Erkend zijn als Heistse sportvereniging zonder winstoogmerk of beroepsdoeleinden
Begeleiding van ploegen of personen voorzien die deelnemen aan een door een Vlaamse sportfederatie
of andere erkende competitie of demonstratie.
Minimaal 20 actieve leden hebben die deelnemen aan een dergelijke competitie of demonstratie
1/3 van de leden moeten in Heist-op-den-Berg wonen
een controle door Sport en Jeugd, noodzakelijk voor uitvoering van dit reglement, toestaan;
een recreatief of competitief sportaanbod hebben dat hoofdzakelijk plaats vindt op het grondgebied
van Heist-op-den-Berg
een belangrijke en continue jeugdwerking hebben;
Art.2. Voorwaarden
De subsidie voor gebruik van niet-gemeentelijke, polyvalente en overdekte sportinfrastructuur wordt enkel
verleend onder volgende voorwaarden:
 De sportvereniging kan niet of onvoldoende terecht in de gemeentelijke infrastructuur waardoor ze
genoodzaakt is om uit te wijken naar niet-gemeentelijke, polyvalente en overdekte sportinfrastructuur.
 De niet-gemeentelijke, polyvalente en overdekte infrastructuur die gehuurd wordt, is bedoeld voor de
organisatie van de sportieve werking van de sportvereniging.
 Enkel SPORTinfrastructuur die voorzien is van een aangepaste sportvloer, kleedruimtes en de nodige vaste
sporttechnische installaties i.f.v. de sporttak die men daar zal beoefenen, komt in aanmerking.
 Het college zal het overzicht van de sportinfrastructuur die hiervoor in aanmerking komt definitief
vaststellen, nadat Sport en Jeugd en sportraad dit geadviseerd hebben. Bij elke nieuwe accommodatie
waarvoor ondersteuning wordt aangevraagd, zal dit principe toegepast worden.
Art.3. Bedrag van de toelage
De huursubsidies zijn financiële tegemoetkomingen vanwege de gemeente.
De huursubsidie bedraagt de helft van het verschil tussen de huurprijs van de private sportinfrastructuur en de
gemeentelijke retributie voor een gelijkwaardige gemeentelijke sportinfrastructuur met een maximum van de
helft van deze gemeentelijke retributie.
Bij krediettekort wordt het beschikbare krediet evenredig verdeeld over de rechthebbende verenigingen.
Het





reglement is niet van toepassing voor:
activiteiten met inkomgelden;
occasionele activiteiten;
competitiewedstrijden;
activiteiten waarbij de vereniging een drankgelegenheid uitbaat.

Art.4. Aanvraagprocedure
1. Aanvraag type A: In het geval de gemeente binnen haar beheer beschikt over de sportaccommodatie
die een club nodig heeft voor haar werking, dan zal de sportclub vooraf een aanvraag tot reservatie van
accommodatie bij Sport en Jeugd indienen volgens de bestaande procedure met het voorziene
aanvraagformulier.
Aanvraag type B: Indien het type sportaccommodatie niet door team Sport en Jeugd verhuurd wordt,
kan de sportvereniging onmiddellijk een subsidieaanvraag indienen voor het gebruik van nietgemeentelijke, polyvalente en overdekte sportinfrastructuur.
2. Aanvraag type A: Sport en Jeugd bekijkt welke mogelijkheden er beschikbaar zijn:
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Indien er plaats is in de gemeentelijke, polyvalente en overdekte sportinfrastructuur
accommodaties, krijgen zij een bevestiging toegestuurd en is de reservatie in orde. In dat geval
kan er geen sprake zijn van een aanvraag tot subsidies.

Indien er geen accommodatie beschikbaar is die voldoet aan de aanvraag, zal Sport en Jeugd een
negatief, schriftelijk antwoord bezorgen aan de aanvrager. Dit negatief antwoord omwille van
het ontbreken van beschikbare accommodatie, biedt het recht om gebruik te maken van nietgemeentelijke polyvalente, overdekte infrastructuur en hiervoor subsidies aan te vragen.
Aanvraag type A: Bij een negatief antwoord dient de sportclub een subsidieaanvraag voor de huur van
niet-gemeentelijke, polyvalente en overdekte sportinfrastructuur in via het aanvraagformulier in bij
Sport en Jeugd ten laatste op 1/10.
Aanvraag type B: zij kunnen onmiddellijk een aanvraag indienen voor de huur van niet-gemeentelijke,
polyvalente en overdekte sportinfrastructuur in via het aanvraagformulier in bij Sport en Jeugd ten
laatste op 1/10.
Algemeen volgt er na 1/10 een herinnering naar de clubs die de subsidies niet aangevraagd hebben. Zij
hebben nog de mogelijkheid om hun aanvraag tot en met 15/10 in te dienen. In dat geval komen ze
slechts voor 50% van het berekende subsidiebedrag in aanmerking.
Het voorziene aanvraagformulier wordt correct ingevuld en is voorzien van de gevraagde
bijlagen/bewijsstukken.
Sport en Jeugd onderzoekt de aanvraag, rapporteert en vraagt advies aan de gemeentelijke sportraad.
Indien nodig worden bijkomende inlichtingen gevraagd aan de sportvereniging.
Het dossier wordt samen met de voorziene adviezen voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen, dat gemotiveerd vaststelt of het dossier conform het reglement in aanmerking komt voor
subsidiëring of niet.
Het College beslist na het advies van Sport en Jeugd en sportraad, over elk dossier afzonderlijk en stelt
tezelfdertijd de betoelaging vast. Iedere beslissing houdende niet toekenning van de toelage zal
gemotiveerd zijn en wordt aan de aanvrager meegedeeld.
De aanvrager kan binnen de 14 dagen een nieuw onderzoek van zijn dossier aanvragen op grond van
nieuwe feiten of documenten.
De uitbetaling van de subsidies volgt na de beslissing van het college.

Bij de beoordeling van een aanvraag tot subsidie van gebruik van niet-gemeentelijke, polyvalente en overdekte
sportinfrastructuur behoudt Sport en Jeugd het recht om een aanvraag negatief te adviseren.
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4. Reglement voor aankoop van duurzaam, veilig en kwaliteitsvol sport-/onderhoudsmateriaal

Art.1. De aanvrager
De aanvrager moet aan volgende voorwaarden voldoen:
Erkend zijn als Heistse sportvereniging zonder winstoogmerk of beroepsdoeleinden
Minimaal 20 actieve leden hebben die deelnemen aan een recreatie, competitie of demonstratie
1/3 van de leden moeten in Heist-op-den-Berg wonen
een controle door Sport en Jeugd, noodzakelijk voor uitvoering van dit reglement, toestaan;
een recreatief of competitief sportaanbod hebben dat hoofdzakelijk plaats vindt op het grondgebied
van Heist-op-den-Berg;
een werking van minstens 1 jaar kunnen voorleggen;
Art.2. Voorwaarden
De subsidie voor aankoop van duurzaam, veilig en kwaliteitsvol sport/onderhoudsmateriaal wordt enkel
verleend onder volgende voorwaarden:
















In het geval van sportmateriaal:
 (sport)materiaal dat noodzakelijk is op basis van wetgeving of opgelegd door de federatie voor de
organisatie van trainingen en/of wedstrijden in de eigen sporttak.
 Specifiek sportmateriaal dat een sporttechnische meerwaarde kan bieden bij de beoefening
(training/wedstrijd) van de eigen sporttak. De aankoop moet in die zin een verbetering of uitbreiding
van het beschikbare sportmateriaal betekenen.
 Sport-gerelateerd materiaal in de vorm van een AED-toestel dat vast aan de buitenzijde van een
gebouw voorzien wordt zodat het toestel een maximaal bereik heeft en maximaal ingezet kan worden.
In het geval van onderhoudsmateriaal:
 materiaal dat noodzakelijk is in functie van onderhoud van erkende sportterreinen in het geval een
sportclub in staat voor het onderhoud van de sportterreinen en hierbij eigenaar is van de terreinen,
ofwel de terreinen op het moment van de aankoop nog minstens 6 jaar in erfpacht heeft of
onafgebroken in huur heeft.
Het materiaal moet een minimale levensduur van 5 jaar hebben en moet weinig onderhevig zijn aan slijtage
en bederf.
Het materiaal moet in het bezit zijn van de vereniging en niet in privé bezit van een bestuurslid of clublid
Het materiaal is niet bestemd voor individueel gebruik maar wel collectief gebruik
Het materiaal moet op regelmatige basis (= minstens 10 keer per jaar) gebruikt worden en dit moet door de
sportvereniging aangetoond worden.
Het mag zowel nieuw als tweedehands aangekocht worden maar de aankoop ervan moet aangetoond
worden met een factuur en betalingsbewijs.
Het materiaal mag niet verhuurd worden aan derden.
De gemeente of team Sport en Jeugd moet indien nodig en mogelijk volgens de werking van de club van het
materiaal gebruik kunnen maken.
Het materiaal moet gebruikt worden op grondgebied van Heist-op-den-Berg.
Het gesubsidieerde materiaal moet minstens nog 3 jaar in het bezit zijn van de vereniging.
Een vereniging kan slechts 1 keer per 3 kalenderjaren subsidies ontvangen voor de aankoop van duurzaam,
veilig en kwaliteitsvol sport-/onderhoudsmateriaal
In het geval van onderhoudsmateriaal voor erkende sportterreinen: het college zal de lijst van erkende
sportterreinen vastleggen waarvoor een subsidieaanvraag kan ingediend worden, na advies van Sport en
Jeugd, bouwdienst en sportraad.

Volgende materialen komen niet in aanmerking:
 Zuiver transportmateriaal o.a. volgwagens, trailers, campers,…..
 Hardware en software: deze worden niet aanschouwd als duurzaam omwille van de beperkte
levensduur
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Persoonsgebonden materialen zoals trainingspakken, wedstrijdoutfits,…
Gereedschappen/materialen die op korte termijn vervangen moeten worden (ballen, potjes, kegels,
netten, …)
Deze lijst is niet limitatief

Art.3. Bedrag van de toelage
1. Het bedrag van subsidie bedraagt maximaal 50% van het totaal aanvaarde aankoopbedrag. (inclusief
btw tenzij de toelagetrekker btw-plichtig is en de btw kan recupereren, in welk geval de btw niet in
aanmerking genomen wordt.).
2. Het investeringsdossier waarvoor een dergelijke aanvraag wordt ingediend, moet minstens € 1.000
bedragen.
3. Het totaalbedrag van deze toelage bedraagt maximaal € 2.250 per aanvraag.
4. Een vereniging komt slechts éénmaal in 3 kalenderjaren in aanmerking door deze betoelaging.
5. Bij krediet tekort wordt het beschikbare krediet evenredig verdeeld over de rechthebbende
verenigingen.
Art.4. De aanvraagprocedure.
De subsidie wordt toegekend onder volgende voorwaarden:
1. De sportclub dient een subsidieaanvraag via het aanvraagformulier in bij Sport en Jeugd ten laatste op
31/03 van jaar X voor een aankoop in jaar X na de toekenning of het jaar X+1 (*: werkingsjaar 2017).
Na 31/3 van het jaar X wordt er een algemene herinnering gestuurd naar de clubs die de subsidie niet
aangevraagd hebben. Zij hebben nog tot 30/4 van het jaar X de tijd om hun aanvraag alsnog in orde te
brengen. In dat geval zijn er geen gevolgen aan verbonden.
2. Dit aanvraagformulier wordt correct ingevuld en vermeldt duidelijk een gedetailleerde raming van de
aankoop en motivatie van de aankoop.
3. Sport en Jeugd onderzoekt de aanvraag, rapporteert en vraagt advies aan de gemeentelijke sportraad.
Indien nodig worden bijkomende inlichtingen gevraagd aan de sportvereniging.
4. Het dossier wordt samen met de voorziene adviezen voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen, dat gemotiveerd vaststelt of het dossier conform het reglement in aanmerking komt voor
subsidiëring of niet.
5. Het College beslist na het advies van Sport en Jeugd en sportraad, over elk dossier afzonderlijk en stelt
tezelfdertijd een principiële betoelaging vast. Iedere beslissing houdende niet toekenning van de
toelage zal gemotiveerd zijn en wordt aan de aanvrager meegedeeld.
6. De aanvrager kan binnen de 14 dagen een nieuw onderzoek van zijn dossier aanvragen op grond van
nieuwe feiten of documenten.
7. Een vereniging die een principiële betoelaging bekwam, brengt na aankoop van de materialen in jaar X
na de toekenning of in het jaar X+1 uiterlijk op 1/10/ X+1 een afrekeningsdossier binnen.
Dit afrekeningsdossier bevat alle geldige facturen van de aangekochte materialen. Na 1/10 volgt er een
algemene herinnering voor de clubs die de subsidies niet aangevraagd hebben. Zij hebben dan de
mogelijkheid om tot en met 15 oktober hun aanvraag alsnog in te dienen. In dat geval komen zij slechts
voor 50% van het berekende subsidiebedrag in aanmerking.
8. Na de aankoop kan een eindcontrole ter plaatse door Sport en Jeugd gebeuren.
9. Sport en Jeugd rapporteert en vraagt advies aan de gemeentelijke sportraad over de definitieve
afrekening van de betoelaging.
10. Sport en Jeugd legt de definitieve afrekening van de betoelaging voor aan het college van
burgemeester en schepenen.
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5. Reglement voor subsidiëring ontlening nadarhekken i.f.v. veiligheid op sportmanifestaties
Art.1. Voorwaarden.
A. De aanvrager
De aanvrager moet aan volgende voorwaarden voldoen:
Erkend zijn als Heistse sportvereniging zonder winstoogmerk of beroepsdoeleinden
Begeleiding van ploegen of personen voorzien die deelnemen aan een door een Vlaamse sportfederatie
of andere erkende competitie of demonstratie.
Minimaal 20 actieve leden hebben die deelnemen aan een dergelijke competitie of demonstratie
1/3 van de leden moeten in Heist-op-den-Berg wonen
Een werking kunnen voorleggen van minstens 3 jaar
Een controle door Sport en Jeugd, noodzakelijk voor uitvoering van dit reglement, toestaan;
B. De sportmanifestatie
De sportmanifestatie is een organisatie door een Heistse sportvereniging
Hierbij staat de sportbeoefening (recreatief/competitief) centraal.
De sportmanifestatie gaat door op Heists grondgebied.
C. Nadars
De Heistse sportvereniging ontleent nadars bij de gemeentelijke uitleendienst volgens de voorziene procedure.
De ontlening van deze nadars is noodzakelijk om de veiligheid te garanderen bij de organisatie van deze
sportmanifestatie. Deze veiligheidsmaatregel is opgelegd door politie of de betrokken sportbond.
Het ontleende aantal meters nadar is in verhouding tot de inspanningen die dienen geleverd te worden in
functie van de veiligheid.
Indien dit niet het geval is en buitensporig blijkt, kan dit een reden zijn om geen of slechts een gedeeltelijke
ondersteuning te voorzien.
Een deel van het ontlenen van de nadars is gratis voor erkende sportverenigingen. Voor het betalend deel komt
de gemeente voor 50% van de huurkost tussen.
Art.2. Bedrag van de toelage.
Deze subsidie is een financiële tegemoetkoming vanwege de gemeente.
De subsidie voor de ontlening van de nadars bedraagt 50% van het gefactureerde deel.
Andere kosten worden niet mee in rekening gebracht.
Bij krediettekort wordt het beschikbare krediet evenredig verdeeld over de rechthebbende verenigingen.
Art.3. De aanvraagprocedure.
De subsidie wordt toegekend onder volgende voorwaarden:
1.

2.
3.
4.

De sportclub dient een subsidieaanvraag voor het ontlenen van nadars in via het aanvraagformulier bij
Sport en Jeugd ten laatste op 1/10. Na 1/10 volgt er een algemene herinnering naar de clubs die de
subsidies niet aangevraagd hebben. Zij hebben nog de mogelijkheid om hun aanvraag tot en met 15/10
in te dienen. In dat geval komen ze slechts voor 50% van het berekende subsidiebedrag in aanmerking.
Het voorziene aanvraagformulier wordt correct ingevuld en is voorzien van de gevraagde
bijlagen/bewijsstukken.
Sport en Jeugd onderzoekt de aanvraag en pleegt indien nodig overleg met de dienst evenementen,
rapporteert en vraagt advies aan de gemeentelijke sportraad. Indien nodig worden ook bijkomende
inlichtingen gevraagd aan de sportvereniging.
Het dossier wordt samen met de voorziene adviezen voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen, dat gemotiveerd vaststelt of het dossier conform het reglement in aanmerking komt voor
subsidiëring of niet.
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5.
6.

Het College beslist na het advies van Sport en Jeugd en sportraad, over elk dossier afzonderlijk en stelt
tezelfdertijd de betoelaging vast. Iedere beslissing houdende niet toekenning van de toelage zal
gemotiveerd zijn en wordt aan de aanvrager meegedeeld.
De uitbetaling van de subsidies volgt na de beslissing van het college.
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Slotbepalingen
Het subsidiereglement is jaarlijks voor wijzigingen vatbaar. Alle wijzigingen moeten na advies van de sportraad
goedgekeurd worden door de gemeenteraad. De wijziging en goedkeuring is mogelijk per artikel.
Dit subsidiereglement werd initieel goedgekeurd op de gemeentelijke sportraad van 12 oktober 2009.
Dit subsidiereglement werd initieel goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 november 2009.
Dit subsidiereglement treedt in werking vanaf 1 januari 2010.
Dit aangepast subsidiereglement werd vervolgens goedgekeurd op de gemeentelijke sportraad van 17 december
2012.

Dit subsidiereglement werd verlengd op de gemeenteraad van 16 december 2013 en geldt van 1 januari
2014 tot 31 december 2019.
Dit subsidiereglement werd aangepast op 14/03/2017.
Dit subsidiereglement werd verlengd op de gemeenteraad van 17 december 2019 en geldt van 1 januari 2020 tot
31 december 2025.
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