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SUBSIDIEREGLEMENT
VOOR
UITVOERING
VAN
SPORTINFRASTRUCTUURWERKEN
VOOR
ERKENDE
HERENTALSE
SPORTVERENIGINGEN
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.
- een vzw-statuut hebben
- in de gemeente Herentals aanpassings- en/of verbouwings- en/of saneringswerken uitvoeren
aan de sportinfrastructuur van de sportvereniging.
Komen in aanmerking voor subsidies voor uitvoering van werken aan de sportinfrastructuur:
- werken noodzakelijk voor de veiligheid of de goede staat van de sportinfrastructuur zoals
o.a.: isolatiewerken, elektriciteitswerken, verwarmingsinstallaties, plaatsen van sanitair,
verbeteren brandveiligheid, energiebesparende maatregelen, en andere uitbreiding- of
nieuwbouwwerken.
Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.
Volgende werken aan sportinfrastructuur komen niet in aanmerking:
- gewoon onderhoud zoals: schilderwerken, verfraaiingen, … evenals werken aan cafetaria’s,
horecavoorzieningen, woongedeelten.
De subsidie voor uitvoering van werken aan de sportinfrastructuur zijn financiële tegemoetkomingen
van het stadsbestuur. De subsidie bedraagt 50 % van de kostprijs van de uitgevoerde werken. De
subsidie bedraagt minimaal 250,00 euro (bij minimum 500,00 euro kosten) en maximaal 5700,00
euro.
Een sportvereniging kan slechts één aanvraag per kalenderjaar indienen.
Dit reglement is niet van toepassing op:
- Herentalse sportverenigingen die een subsidie voor hetzelfde doel ontvangen van een
andere erkende Herentalse raad of van een andere gemeente.
ARTIKEL 2 - VOORWAARDEN
Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor uitvoering van werken aan de sportinfrastructuur
moeten de erkende sportverenigingen voldoen aan volgende voorwaarden:
- de werken mogen nog niet begonnen of uitgevoerd zijn op datum van de aanvraag, met
uitzondering van noodgevallen, na advies van brandweer
- de sportvereniging moet in het bezit zijn van een bouwvergunning conform de wetgeving op
de stedenbouw.
- de sportvereniging moet de sportinfrastructuur waaraan of waarop aanpassings- en/of
verbouwings- en/of saneringwerken worden uitgevoerd in eigendom, in erfpacht, in recht
van opstal, in vruchtgebruik of in huur hebben voor een periode van minstens 9 jaar. Op
datum van de subsidieaanvraag moet de sportvereniging zich engageren om de
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sportactiviteiten voor de volgende 9 jaar te organiseren in de betrokken accommodatie en
dient het contract van erfpacht, recht van opstal, vruchtgebruik of huur nog minstens voor
een periode van 9 jaar te lopen.
De erkende sportverenigingen moeten ook voldoen aan de volgende voorwaarden:
- opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden, winst- of handelsoogmerk
- controle, noodzakelijk voor de uitvoering van dit reglement, toestaan
- een aanvraag subsidies voor uitvoering van sportinfrastructuurwerken indienen volgens de
voorwaarden van dit reglement
ARTIKEL 3 - AANVRAAGPROCEDURE
De subsidieaanvraag gebeurt met een aanvraagformulier sportinfrastructuurwerken (bijlage 1), te
verkrijgen bij het stadsbestuur van Herentals, dienst sport en recreatie, Augustijnenlaan 30, 2200
Herentals. Enkel dit formulier is geldig.
Het aanvraagformulier moet volledig en nauwkeurig ingevuld worden en ondertekend door de
voorzitter en secretaris van de sportvereniging.
Het aanvraagformulier moet minimum 1 maand voor de aanvang van de werken aan de dienst sport
en recreatie worden overgemaakt.
Het aanvraagformulier moeten volgende bijlagen bevatten:
- statuten van de sportvereniging en samenstelling van de beheerraad;
- naam en plaats (adres sportinfrastructuur);
- plan van het gebouw en terrein;
- een afschrift van de boekhouding van het afgelopen jaar;
- een financieel plan en een werkplan met duidelijke omschrijving van de werken, de te
gebruiken materialen, de prijsoffertes van de leveranciers of aannemers, de tijdslimieten die
men vooropstelt, welk bedrag de vereniging zelf zal financieren. Deze plannen moeten zo
gedetailleerd en uitgebreid mogelijk opgesteld worden;
- een afschrift van de bouwvergunning indien een bouwvergunning vereist is;
- een afschrift van het eigendomsrecht, erfpacht, recht van opstel, vruchtgebruik of huur van
de sportinfrastructuur;
- verantwoording en noodzaak voor de uitvoering van de werken.
Het aanvraagformulier met bijlagen moet schriftelijk verstuurd worden aan het college van
burgemeester en schepenen, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.
De dienst sport en recreatie bezorgt het aanvraagformulier, na controle ter plaatse van de uit te
voeren werken door een afgevaardigde van het gemeentebestuur, aan de sportraad met de vraag tot
advies.
ARTIKEL 4 - UITBETALING
Een aanvraag voor uitbetaling van de subsidies wordt schriftelijk verstuurd aan het stadsbestuur van
Herentals, dienst sport en recreatie, Augustijnenlaan 30.
De aanvraag tot uitbetaling moet volgende bijlagen bevatten:
- facturen
- eindafrekening
- betalingsbewijzen.
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Een afgevaardigde van het stadsbestuur komt ter plaatse de voltooiing van de werken vaststellen. De
sportvereniging moet zich schikken naar de opmerkingen die door het stadsbestuur worden
gemaakt.
De dienst sport en recreatie berekent aan de hand van de bewijzen, de bedragen van de subsidie
voor uitvoering van werken aan de sportinfrastructuur.
Bij krediettekort wordt het krediet evenredig verdeeld over de goedgekeurde aanvragen.
Het college van burgemeester en schepenen kan, na advies van de sportraad, overgaan tot
toekenning van de subsidie voor uitvoering van werken aan de sportinfrastructuur.
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.
ARTIKEL 6 – OPHEFFING
Dit reglement vervangt vanaf 01/01/2016 het voorgaand reglement met betrekking tot de subsidies
voor uitvoering van sportinfrastructuurwerken voor erkende Herentalse sportverenigingen.
BIJLAGE 1: aanvraagformulier sportinfrastructuurwerken

GR 15 december 2015

sportinfrastructuurwerken

