
Cluster Beleving maandag: 9.00 - 12.00 uur en 15.30 - 19.30 uur 

Hoogstraatsesteenweg 19 - 2310 Rijkevorsel woensdag: 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 15.30 uur 

03 340 00 36 dinsdag – donderdag - vrijdag: 9.00 uur – 12.00 uur 

 

        

  
 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
SUBSIDIEREGLEMENT INVESTERINGSKOSTEN SPORTINFRASTRUCTUUR 

VOOR SPORTVERENIGINGEN  
2020-2025 

 

 
 

Hoofdstuk 1: Algemene voorwaarden 

Art. 1: Binnen de perken van de door de gemeenteraad op de meerjarenplanning goedgekeurde 
kredieten worden subsidies voor investeringskosten aan de eigen sportinfrastructuur uitgekeerd aan 
door de gemeente, overeenkomstig het erkenningsreglement, erkende sportverenigingen. 
 
Art. 2: Er wordt bij de toekenning van subsidies voor investeringskosten aan de eigen 
sportinfrastructuur geen rekening gehouden met de aan de verenigingen toegekende materiële 
tegemoetkomingen vanwege de gemeente. 
 
Art. 3: Als referteperiode voor het werkingsjaar geldt de periode van 1 januari tot en met 31 
december of de periode van het sportseizoen, zijnde 1 augustus tot en met 31 juli. Voor elk 
afgesloten werkingsjaar kan slecht eenmaal een subsidieaanvraag ingediend worden.  
 
Art. 4: De clubsecretaris van de erkende sportverenigingen ontvangt jaarlijks tussen 1 en 15 juni 
de aanvraagformulieren voor subsidies voor investeringskosten aan de eigen sportinfrastructuur.  
 
Art. 5: Enkel de erkende sportverenigingen met eigen sportinfrastructuur, die voor 15 september, 
aansluitend op het werkjaar waarvoor de subsidie voor investeringskosten aan de eigen 
sportinfrastructuur wordt aangevraagd, hun aanvraagdossier ingediend hebben op de gemeentelijke 
sportdienst komen in aanmerking voor verdere behandeling van het dossier. 
 
Art. 6: De aanvrager dient mogelijke bijkomende informatie over de ingestuurde gegevens, 
opgevraagd door de gemeentelijke sportdienst, binnen de veertien dagen na de vraag te 
verstrekken. 
 
Art. 7: Het lokaal bestuur behoudt zich het recht de gegeven informatie en bewijsstukken te 
verifiëren. Indien blijkt dat: 

- de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid of 

- de aanvrager de gevraagde inlichtingen weigert te verschaffen of 

- de aanvrager de gevraagde inlichtingen niet tijdig verschaft of 

- de verklaringen onjuist zijn, 
vervalt voor de desbetreffende sportvereniging het recht op subsidiëring voor het betrokken jaar. 
 
Art. 8: Het college van burgemeester en schepenen deelt het definitieve resultaat van de subsidies 
voor investeringskosten aan de eigen sportinfrastructuur voor 1 december mee aan de aanvrager. 
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Art. 9: Bij betwisting van het vastgestelde subsidiebedrag kan de sportvereniging bij het college 
van burgemeester en schepenen een bezwaar indienen. Dit kan hetzij per aangetekend schrijven 
met uiterste postdatum zeven werkdagen na ontvangst van de mededeling van het subsidiebedrag, 
hetzij aangetekend per drager tegen ontvangstbewijs binnen de zeven werkdagen na ontvangst van 
de mededeling van het subsidiebedrag. 
 
Art. 10: Na onderzoek van het bezwaarschrift zal de sportvereniging over de getroffen beslissing 
ingelicht worden voor 15 december. Hiertegen is geen beroep mogelijk. 
 
Art. 11: De erkende sportverenigingen die subsidies voor investeringskosten aan de eigen 
sportinfrastructuur ontvangen, dienen, indien de gemeente hierom verzoekt en overeenkomstig de 
Wet van 14 november 1983 verantwoording af te leggen omtrent de besteding van de ontvangen 
subsidies. Deze wet stelt dat de sportvereniging de subsidies voor investeringskosten aan de eigen 
sportinfrastructuur moet gebruiken voor het doel waarvoor de subsidies voor investeringskosten aan 
de eigen sportinfrastructuur is toegekend, namelijk investering gericht op verbetering van de 
sportinfrastructuur. Voor subsidies voor investeringskosten aan de eigen sportinfrastructuur van 
meer dan € 2 500,00 zal het college van burgemeester en schepenen elk besluit tot toekenning, de 
aard, de omvang en de aanwendingsvoorwaarden ervan bepalen en tevens vermelden welke 
verantwoording van de vereniging wordt geëist, alsook binnen welke termijn deze verantwoording 
moet worden afgelegd. 
 
Art. 12: De uitbetaling van de subsidies gebeurt in principe voor 31 december door overschrijving 
op de rekening van de aanvrager. 

 
Hoofdstuk 2: Specifieke voorwaarden en bij te voegen documenten 

Art. 13: Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van subsidie voor “investeringskosten 
sportinfrastructuur” dienen de verenigingen te voldoen aan volgende voorwaarden: 

1. De verenigingen moeten werken hebben uitgevoerd of hebben laten uitvoeren tot het 
inrichten of aanpassen van sportinfrastructuur en hiervoor de kosten zelf hebben gedragen.  
Onder sportinfrastructuur wordt hier verstaan een gebouw (of gedeelte ervan) of terrein 
dat door de vereniging in gebruik wordt genomen in functie van zijn werking.  De 
infrastructuur moet in Rijkevorsel gelegen zijn. 

2. Bij nieuwbouw komen enkel facturen die te maken hebben met de toegankelijkheid van 
de infrastructuur voor mensen met een handicap in aanmerkingen. 

3. De vereniging moet controle door het gemeentebestuur op de verstrekte gegevens en 
werken aanvaarden.  Het gemeentebestuur kan bijkomende voorwaarden stellen in functie 
van de brandveiligheid en hygiëne. 

4. Voor de infrastructuur moet de vereniging, als eigenaar of als huurder, een 
brandverzekering afsluiten. 

5. Om voor betoelaging in aanmerking te komen moeten alle wettelijke opgelegde 
vergunningen bekomen zijn. 

6. Het eerste jaar dat een vereniging beroep doet op de sociale lening voor verenigingen bij 
de gemeente Rijkevorsel, kunnen zij geen aanvraagdossier voor subsidies investeringen 
infrastructuur binnenbrengen. 

 
Art. 14: Voor betoelaging komen volgende kosten in aanmerking:  
Alle werken aan de infrastructuur i.v.m. veiligheid, toegankelijkheid voor mensen met een handicap 
en hygiëne.  
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Art. 15: Verantwoordingsstukken: 

- Een duplicaat van de facturen (op naam van de vereniging) van de gemaakte 
investeringskosten.  

- Een duplicaat van de brandverzekering (op naam van de vereniging) voor de betrokken 
referteperiode. 

- Foto’s kunnen ter staving bijgevoegd worden om eventuele misverstanden en discussies te 
vermijden. 
 

Art. 16: Indien de kredieten ontoereikend zijn, wordt het verschuldigde bedrag procentueel en 
evenredig verdeeld over alle aanvragers. 

 
 

 


