
Pagina 1 van 2 

 

GR 17 december 2013 Huursubsidie  

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE HERENTALSE 

SPORTVERENIGINGEN BIJ GEBRUIK VAN NIET-GEMEENTELIJKE, POLYVALENTE 

EN OVERDEKTE INFRASTRUCTUUR  

 

 

ARTIKEL 1 - TOEPASSINGSGEBIED 

Dit reglement is van toepassing op Herentalse sportverenigingen die erkend zijn door de stad 

Herentals en die: 

- voldoen aan de kwaliteitscriteria voor subsidies voor erkende Herentalse sportverenigingen - 

basisreglement 

- niet of onvoldoende terecht kunnen in de gemeentelijke sportinfrastructuur 

- in de gemeente een niet-gemeentelijke, polyvalente en overdekte sportinfrastructuur huren. 

De lijst van de sportinfrastructuur die in aanmerking komt voor subsidies wordt jaarlijks, na 

advies van de sportraad, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen 

 

 De huidige lijst omvat: Bloso sporthallen.  

 

Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019.  

 

Dit reglement is niet van toepassing op: 

- activiteiten met inkomgelden 

- occasionele activiteiten 

- activiteiten waarbij de vereniging een drankgelegenheid uitbaat 

- schoolsportverenigingen 

- Herentalse sportverenigingen die een subsidie voor hetzelfde doel ontvangen van een 

andere erkende Herentalse raad of van een andere gemeente 

 

De subsidies bij gebruik van niet-gemeentelijke, polyvalente en overdekte infrastructuur zijn 

financiële tegemoetkomingen van het stadsbestuur. De subsidies bij gebruik van niet-gemeentelijke, 

polyvalente en overdekte infrastructuur bedraagt het verschil tussen de huurprijs van de private 

sportinfrastructuur en de gemeentelijke retributie voor een terrein met dezelfde afmetingen. 

 

ARTIKEL 2 - VOORWAARDEN 

Om in aanmerking te komen voor de subsidie bij gebruik van niet-gemeentelijke, polyvalente en 

overdekte infrastructuur moet de erkende sportvereniging voldoen aan volgende voorwaarden: 

- opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden, winst- of handelsoogmerk 

- controle, noodzakelijk voor de uitvoering van dit reglement, toestaan 

- een aanvraag om subsidie bij gebruik van niet-gemeentelijke, polyvalente en overdekte 

infrastructuur indienen volgens de voorwaarden van dit reglement 

- Er moet een huurovereenkomst ondertekend zijn vóór het gebruik van de sporthal. De 

huurovereenkomst moet afstand van verhaal voorzien voor huurder of gebruiker bij brand 

en/of ontploffing. 

 

ARTIKEL 3 - AANVRAAGPROCEDURE 

De subsidieaanvraag gebeurt met een aanvraagformulier huursubsidie (bijlage 1), te verkrijgen bij 

het stadsbestuur van Herentals, dienst sport en recreatie, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. Enkel 

dit formulier is geldig. 
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Het aanvraagformulier moet volledig en nauwkeurig ingevuld worden en ondertekend door de 

voorzitter en secretaris van de sportvereniging. 

 

Het aanvraagformulier moet volgende bijlagen bevatten: 

- de samenstelling van het bestuur van de vereniging met vermelding van naam, volledig adres 

en functie van de leden van de raad van bestuur 

- een duidelijke omschrijving van de aard van de activiteiten van de vereniging 

- een kostenraming van de huur voor het gebruik van niet-gemeentelijke sportinfrastructuur 

voor het betreffende kalenderjaar 

- het advies van de gemeentelijke dienst sport en recreatie waaruit blijkt dat de 

sportvereniging niet of onvoldoende terecht kan in de gemeentelijke sportinfrastructuur 

 

Het aanvraagformulier met bijlagen wordt schriftelijk verstuurd aan het college van burgemeester en 

schepenen, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, uiterlijk 1 december voor het volgende kalenderjaar. 

 

ARTIKEL 4 - AANVRAAG VOOR UITBETALING 

Een aanvraag voor uitbetaling van de subsidies bij gebruik van niet-gemeentelijke, polyvalente en 

overdekte infrastructuur wordt schriftelijk verstuurd aan het stadsbestuur van Herentals, dienst 

sport en recreatie, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals vóór 30 april voor het voorafgaande 

kalenderjaar. 

 

De aanvraag tot uitbetaling moet volgende bijlagen bevatten:  

- kostennota’s 

- facturen of andere bewijzen van gebruik van de niet-gemeentelijke sportinfrastructuur, 

opgemaakt door de verhuurder met duidelijke vermelding van huurbedragen en data 

 

De dienst sport en recreatie berekent aan de hand van de bewijzen de bedragen van de subsidies bij 

gebruik van niet-gemeentelijke, polyvalente en overdekte infrastructuur. Bij krediettekort wordt het 

krediet evenredig verdeeld over de rechthebbende verenigingen. 

 

De dienst sport en recreatie bezorgt het aanvraagformulier en de aanvraag tot uitbetaling aan de 

sportraad met de vraag tot advies. 

 

Het college van burgemeester en schepenen kan, na advies van de sportraad, overgaan tot 

toekenning van de subsidies bij gebruik van niet-gemeentelijke, polyvalente en overdekte 

infrastructuur. 

 

De dienst sport en recreatie deelt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen mee 

aan de aanvragende sportvereniging. 

 

De uitbetaling van de subsidie gebeurt op bevel van het college van burgemeester en schepenen, 

door overschrijving op de post-bankrekening van de sportvereniging. 

 

ARTIKEL 5 - BETWISTINGEN EN SANCTIES 

Alle betwistingen in verband met de toekenning van de subsidie worden geregeld door het college 

van burgemeester en schepenen, na advies van de sportraad. 

 

Als de aanvrager onjuiste gegevens verstrekt of de voorwaarden van dit reglement niet naleeft, kan 

het college van burgemeester en schepenen, na advies van de sportraad, toegekende subsidies 

geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de betrokken vereniging en deze uitsluiten van verdere 

subsidiëring. 

 

BIJLAGE 1: aanvraagformulier huursubsidie 


