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Reglement: 
Toelagen dagelijks onderhoud sportaccommodatie 

 

DOEL BETOELAGING 
Het ondersteunen van een sportclub bij het dagelijks onderhoud van hun sportaccommodatie. 

VOORWAARDEN BETOELAGING 

Een sportclub kan toelagen krijgen als voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden: 
― de aanvrager is een erkende Hoeseltse sportclub; 
― de betrokken sportaccommodatie heeft de club in eigen beheer; 

Onder sportaccommodatie wordt verstaan een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de aanvrager gebruikt 
voor het ontplooien van zijn werking en activiteiten. 
De sportclub beheert de sportaccommodatie als eigenaar, erfpachthouder, exploitant, vruchtgebruiker of houder 
van een zakelijk recht. 

― de sportaccommodatie is gelegen op het grondgebied Hoeselt; 
― de  sportclub maakt duurzaam gebruik van de betrokken sportaccommodatie; 
― de club heeft nog een actieve werking in het jaar van de aanvraag; 
― de club ontvangt geen subsidie voor het betreffend jaar voor hetzelfde doel via andere gemeentelijke kanalen. 

INDIENEN AANVRAAG 

Om de budgettering mogelijk te maken moet het aanvraagdossier jaarlijks uiterst op 31 juli ingediend worden op de 
sportdienst. De uitbetaling van de subsidies zal gebeuren uiterst in de maand februari in het jaar volgend op de aanvraag. 

Alle ingediende gegevens hebben betrekking op het voorbije sportseizoen dat eindigt in het jaar van de aanvraag. 

BEOORDELING AANVRAAG 

De sportdienst kent de subsidie toe met advies van de AAS&B die ook een controlerende functie heeft.  
De vzw sport Hoeselt beslist in niet voorziene gevallen en bij betwisting. 
Als de club voldoet aan de criteria ontvangt de club het corresponderend subsidiebedrag. 

CRITERIA BETOELAGING 

Criteria:   Het dagelijks onderhoud van de sportaccommodatie.  
Aanvaardbare kosten: Energiekosten 
Staving:   Facturen en betalingsbewijzen, enz. 

Validatie:  Club met degelijke jeugdwerking in de betreffende sportaccommodatie: 
    max. 75 % van de ingediende kosten met een maximum per jaar per club. 

    Club zonder degelijke jeugdwerking in de betreffende sportaccommodatie:  
    max. 75 % van de ingediende kosten met een maximum per jaar per club. 

INFO 

― Voor de uitvoering van dit reglement voorziet de vzw Sport Hoeselt met advies van de AAS&B jaarlijks een budget.  
― De raad van bestuur van de vzw sport Hoeselt keurt met advies van de AAS&B het reglement goed waarna het in 

voege treedt. 

 
 
Goedgekeurd op de raad van bestuur van de vzw sport Hoeselt op 22.02.2022. 


