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REGLEMENT MATERIAALTOELAGE SPORT – JEUGD - CULTUUR   
 

Artikel 1 : Toepassingsgebied 

Dit reglement is van toepassing voor erkende verenigingen, conform het reglement op 

erkenning van plaatselijke verenigingen goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 

30/05/2012 en beperkt tot de verenigingen die tevens een toelage kunnen ontvangen 

conform dit reglement. Hieronder vermeld als erkende verenigingen. 

Verenigingen die reeds genieten van een nominatief toegekende gemeentelijke toelage 

voor aankoop van materialen, kunnen ook in aanmerking komen voor een 

materiaaltoelage via dit reglement op voorwaarde dat hun totale toelage (nominatieve 

toelage + materiaaltoelage sport-jeugd-cultuur) niet hoger is dan de maximum toelage 

voorzien in artikel 2. 

 

Artikel 2 : Voorwaarden  

Bij aankoop van grote materialen kunnen erkende verenigingen een aanvraag indienen 

bij het College van burgemeester en schepenen voor een financiële tussenkomst tot 

maximaal 60% van het totale bedrag, met een maximum toelage van € 1.500,00.  

Het minimum bedrag van aankoop bedraagt € 1.000,00 (inclusief materiaaltoelage), het 

maximaal bedrag waarop een tussenkomst kan bekomen worden bedraagt € 2,500,00. 

In de gemotiveerde aanvraag wordt vermeld:  

a) waar en waarvoor de materialen zullen gebruikt worden 

b) de prijsofferten 

c) een voorstel om een leverancier toe te wijzen 

d) de verzekering 

e) de aankoopgaranties. 

 

Een vereniging kan maximum 1 maal per jaar een materiaaltoelage ontvangen. Het 

werkjaar loopt van 1/01 tot en met 31/12. 

Eenzelfde aankoop kan niet van dubbele betoelaging genieten hetzij door de gemeente 

hetzij door andere instanties. 

 

De materiaaltoelage dient enkel voor de aankoop van grote materialen en/of niet 

terugkerende kosten (ping-pong tafels, trampolines, judomatten, scoreborden, tenten, 

kookgerief, ….). 

Kleine materialen (ballen, kleine didactische materialen, kledij, uniformen, bestek, 

computers en IT-materialen,…) komen niet in aanmerking voor een materiaaltoelage. 

 

Artikel 3 : Eigendom van de materialen 

De aangekochte materialen worden gefactureerd aan de vereniging die ook eigenaar is 

van de materialen. 

Het aangekochte materiaal moet gedurende een bepaalde periode (5 of 10 jaar) 

eigendom blijven van de vereniging. Zo niet is de verkregen toelage en/of de 

aangekochte goederen invorderbaar door de gemeente. Indien de vereniging zijn werking 

stop zet, zijn de goederen eveneens invorderbaar door de gemeente. 

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt in functie van de aard van de 

materialen hoe lang de materialen eigendom moeten blijven van de vereniging. 

 

Artikel 4 : Gebruik van de materialen 

De vereniging verklaart zich door hun aanvraag akkoord dat de materialen kosteloos 

kunnen gebruikt worden door gemeentelijke diensten. Dit gebeurt na voorafgaandelijke 

afspraak met de vereniging. 
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Artikel 5 : Aanvraag en toewijzing van materiaaltoelage 

De aanvraag wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen. 

De toewijzing van de materiaaltoelage gebeurt door het college van burgemeester en 

schepenen na voorafgaandelijk advies van de Dienst Vrije Tijd en dit binnen het 

voorziene budget. Het verslag van de Dienst Vrije tijd gebeurt op basis van: 

1. De conformiteit van de aanvraag. 

2. Controle van de ingediende offertes. Hierbij kan de Dienst Vrije Tijd extra offertes 

aanvragen bij een derde partij. 

3. De wenselijkheid of noodzaak tot aankoop van deze grote materialen. 

 

Artikel 6 : Budgetten 

De financiële dienst krijgt de opdracht om hiervoor het nodige budget te voorzien. 

 

Artikel 7 : Uitbetaling 

De toelage wordt uitbetaald na ontvangst van de factuur. De toelage wordt berekend op 

de effectieve kost voor de vereniging en dus na verrekening van de eventuele aftrekbare 

BTW. 

 

Artikel 8 : Uitvoering 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de concrete uitvoering van 

dit reglement. 

 

Artikel 9 : Delegatie  

Het College van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot het wijzigen van de 

voorwaarden die vastgesteld werden in artikel 2 van het huidig reglement.  

 

Artikel 10 : In voege treding  

Dit reglement treedt in voege na goedkeuring in de gemeenteraad op 4/06/2015 en is 

van toepassing op het werkjaar dat start op 1/01/2015. 

 

SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 11 :  

De bepalingen treden in voege indien deze niet strijdig zijn met bepalingen van 

bestaande erkennings- en subsidiereglementen. Indien er tegenstrijdigheden voorkomen, 

gelden de data die van toepassing zijn in het bestaande subsidiereglement. Wanneer 

deze subsidiereglementen wijzigen, dient men in de nieuwe bepalingen rekening te 

houden met de toepassing van dit reglement. 

 

Artikel 12 :   

Een afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en de 

toezichthoudende overheid. 


