
 
 
 

 

Reglement huursubsidie  
voor niet-gemeentelijke indoor sportinfrastructuur in Brecht 

 
Artikel 1 – Omschrijving 
 
Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde bedrag, kan de gemeente 
aan erkende Brechtse sportverenigingen een subsidie toekennen als tussenkomst in de huurkosten van 
niet-gemeentelijke overdekte sportinfrastructuur. Deze tussenkomst kan het verschil compenseren in de 
huurkosten met de gemeentelijke sportinfrastructuur. 
 
Artikel 2 – Toepassingsgebied 
 
Dit reglement is van toepassing op sportverenigingen die: 

- erkend zijn door de gemeente Brecht voor het desbetreffende werkingsjaar 
- kunnen aantonen dat zij niet of onvoldoende terecht kunnen in gemeentelijke sportinfrastructuur 
- in de gemeente Brecht een niet-gemeentelijke, polyvalente en overdekte sportinfrastructuur 

huren. De lijst van de sportinfrastructuur die in aanmerking komt voor subsidies wordt jaarlijks, na 
advies van de sportraad, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. 

 
Dit reglement is niet van toepassing op:  

- activiteiten met inkomgelden of activiteiten waarbij de vereniging een drankgelegenheid uitbaat 
- sportverenigingen die een financiële compensatie voor hetzelfde doel ontvangen van een andere 

instantie. 
 
Artikel 3 – Subsidiebedrag  
 
De huursubsidie wordt bepaald op basis van de door de sportvereniging betaalde huurgelden van het 
afgelopen werkingsjaar (van 1 september tot en met 31 augustus). 
 
De subsidie bedraagt het verschil tussen de huurkosten van de niet-gemeentelijke sportinfrastructuur (met een 
maximumhuurkost van 2x tarief sporthal de Ring) en de gemeentelijke tarieven van sporthal de Ring voor een 
terrein met dezelfde afmetingen, duurtijd gebruik en doelgroep.  
 
Indien het totaal van de subsidieaanvragen het ingeschreven krediet in de begroting overtreft, wordt het krediet 
evenredig verdeeld over de rechthebbende verenigingen. 
 
Artikel 4 – Procedure  
 
De sportvereniging dient de subsidie aan te vragen bij de gemeentelijke sportdienst via het daartoe 
bestemde aanvraagformulier.  
 
Bij het aanvraagformulier moeten volgende verantwoordingsstukken gevoegd worden: 

- Factuur van de verhuurder van het betreffende werkingsjaar met vermelding van: 
o Data van het gebruik 
o Het begin- en einduur van het gebruik 
o Doelgroep per gebruikt uur (gemengd, jeugd, volwassenen, G-Sport, senioren) 
o De gebruikte zaal of zaaldelen (met vermelding oppervlakte of afmetingen van de zaal) 
o Eventuele kortingspercentages 

- Een duidelijke omschrijving van de aard van de activiteiten (indien nodig per reservatie) 
- Officieel bewijsstuk van betaling van het huurgeld op naam van de aanvragende sportvereniging 
- Rekeningnummer van de aanvragende sportvereniging waarop de subsidie kan gestort worden. 



 

 
Het ingevulde aanvraagformulier en verantwoordingsstukken moeten persoonlijk bij de gemeentelijke 
sportdienst worden ingediend, ten laatste op 15 oktober. Hiervoor zal de persoon een bewijs van afgifte 
ontvangen. De datum vermeld op het afgeleverde ontvangstbewijs geldt als bewijs. 
 
Artikel 5 – Uitvoering en toekenning van de subsidie 
 
De toekenning van de subsidie gebeurt door het college van burgemeester en schepenen op advies van 
de sportraad. De subsidie zal jaarlijks worden uitgekeerd per overschrijving in de maand december. 
 
Artikel 6 – Aanvaarding controle 
 
Door ondertekening van het aanvraagformulier aanvaardt de aanvrager elke controle van het 
gemeentebestuur in verband met de aangevraagde toelage. 
Het afleggen van onjuiste verklaringen kan leiden tot uitsluiting van deze tussenkomst. Indien de subsidie 
reeds uitgekeerd is, kan ze teruggevorderd worden. 
 
Artikel 7 – Inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt in werking op datum van goedkeuring door de gemeenteraad. 
Na een proefperiode van een jaar zal er een evaluatie met mogelijke bijsturingen van onderhavig 
reglement gebeuren. 


