SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANKOOP VAN AED TOESTEL
Goedgekeurd op de raad van bestuur van de vzw Sport Hoeselt op dinsdag 12 april 2016.
benaming:
Automatische Externe Defibrillator = AED
erkende sportvereniging = de club
vzw Sport Hoeselt = de vzw
gemeentelijke preventieambtenaar = GPA

CRITERIA
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Alleen een erkende sportvereniging kan subsidie aanvragen.
De club kan subsidie aanvragen voor de aankoop van een vaste of mobiele AED.
- De club koopt een AED toestel zoals bepaald door de GPA.
- De behuizing van een vast toestel (eventueel met alarm, verlichting en verwarming) of een
opbergsysteem voor een mobiel AED toestel komen in aanmerking voor subsidiering.
- Een vast toestel bevindt zich steeds op een locatie zoals afgesproken met de GPA.
De club sluit een verzekering tegen diefstal af.
De club sluit jaarlijks een onderhoudscontract af zoals overeengekomen met GPA.
De club kan enkel subsidies ontvangen indien hiervoor niet door een andere overheid wordt gesubsidieerd.
Het te ontvangen subsidiebedrag bedraagt 50 % van de aankoopprijs (incl. BTW) met een max. van 700 €.
De betaling van de subsidie gebeurt louter nadat het dossier aanvraag subsidiering aan de sportdienst werd
bezorgd. Dit dossier omvat onder andere:
- het aankoopbewijs en het betalingsbewijs
- de locatie waar de vaste AED werd geplaatst
- verklaring dat minimum 3 clubleden een opleiding volgden voor het gebruik van de AED
- een kopie van het onderhoudscontract
- een kopie van de polis van de verzekering tegen diefstal

PROCEDURE - TIMING
8.
9.
10
11.

12.
einde

Dit reglement gaat in voege na goedkeuring door de raad van bestuur van de vzw
De subsidie kan altijd aangevraagd worden. Betreffende documenten zijn te verkrijgen op de sportdienst.
Het dagelijks bestuur van de vzw beslist over de goedkeuring van de subsidiering.
Controle op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik uitgeoefend worden door de
sportdienst of de GPA. Het vaststellen van misbruiken of het niet-naleving van de voorschriften kan leiden
tot het terugvorderen van de toelage.
De raad van bestuur van de vzw regelt de niet-voorziende gevallen en besluit bij betwistingen.

