SUBSIDIEREGLEMENT INVESTERINGSTOELAGE
SPORTCLUBS ZONDER EIGEN INFRASTRUCTUUR
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013
Artikel 1:
Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de gemeentebegroting en
overeenkomstig de bepalingen van dit reglement wordt aan het college van
burgemeester en schepenen de machtiging gegeven om in overleg met de sportraad een
subsidie te verlenen aan één of meerdere sportclubs zonder eigen infrastructuur voor
duurzame collectieve sporttechnische investeringen.
Artikel 2:

Cumulatieve voorwaarden
1. De vereniging moet haar zetel en activiteiten hebben op het grondgebied
van de gemeente Londerzeel en erkend zijn door de sportraad.
2. De vereniging mag geen commerciële
activiteiten in die zin ontplooien.

doeleinden

nastreven

noch

3. De vereniging moet rechtspersoonlijkheid hebben.
Artikel 3:

Procedure
1. De aanvragen worden ingediend voor 1 februari van het desbetreffende
begrotingsjaar.
2. Indien de vastgestelde gemeentelijke kredieten onvoldoende zijn om alle
aanvragen te betoelagen, wordt de toelage verminderd in functie van de
grootte van de investering (volgens de formule: bedrag van de subsidie
waarop men recht heeft volgens het reglement vermenigvuldigd met het
bedrag voorzien in de begroting en gedeeld door de som van de
aangevraagde subsidiebedragen).
3. Alle aanvragen worden besproken en geadviseerd door de sportraad. Het
college van burgemeester en schepenen aanvaardt en berekent de toelage
na kennisname van de voornoemde adviezen.

Artikel 4:

Voorwaarde in verband met de toelagen
1. De gemeentelijke toelage bedraagt 50 % van het investeringsbedrag met
een maximumtoelage van € 2.000,00.
2. De uitbetaling gebeurt binnen de 60 kalenderdagen na voorlegging van de
aankoopfactuur.
3. De investering moet minimaal € 1000,00 bedragen.
4. De aanvraag moet gebeuren via het bijgevoegde aanvraagformulier.
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Artikel 5:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
reglement.
Artikel 6:
Inbreuken op de reglementering en bepalingen vermeld in dit reglement kunnen
aanleiding geven tot niet-betaling of terugvordering van de berekende toelagen.

Artikel 7 :
Dit reglement treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 01 januari 2013.
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