
 
 
 
  

 

Reglement huursubsidie sporthal De Zandbergen 

 
Artikel 1 – Omschrijving 
 
Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde bedrag, kan het 
gemeentebestuur aan erkende Brechtse sportverenigingen een subsidie toekennen als tussenkomst in 
de huurkosten van sporthal De Zandbergen.  
Via deze tegemoetkoming zullen sportverenigingen, na het ontvangen van het subsidiebedrag, dezelfde 
huurprijs betaald hebben bij private sporthal De Zandbergen als in de gemeentelijk sporthal De Ring. 
 
Artikel 2 – Subsidiëringvoorwaarden 
 
Voor het ontvangen van een financiële tussenkomst voor het huren van sporthal De Zandbergen dient de 
aanvragende sportvereniging erkend te zijn door het gemeentebestuur van Brecht voor het 
desbetreffende werkingsjaar. 
 
Artikel 3 – Subsidiebedrag  
 
De huursubsidie wordt bepaald op basis van de betaalde huurgelden aan sporthal De Zandbergen van het 
afgelopen werkingsjaar. Als referteperiode voor het werkingsjaar geldt de periode van 1 september tot en 
met 31 augustus. 
 
Het subsidiebedrag komt overeen met het prijsverschil tussen de huurgelden van sporthal De 
Zandbergen en sporthal De Ring. Daarbij worden de door de vereniging betaalde huurgelden van 
sporthal De Zandbergen van het afgelopen werkingsjaar vergeleken met de geldende huurprijzen van 
sporthal De Ring van het afgelopen werkingsjaar. 
 
Indien het totaal van de subsidieaanvragen het ingeschreven krediet in de begroting overtreft, zal op elke 
aanvraag een correctiefactor worden toegepast, die de verhouding weergeeft tussen het totale krediet en de 
totale som van de goedgekeurde aanvragen. 
 
Artikel 4 – Procedure  
 
De sportvereniging dient de subsidie aan te vragen bij de gemeentelijke sportdienst via het daartoe 
bestemde aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier en verantwoordingsstukken dienen ten 
laatste op 15 oktober ingediend te worden.  
 
Bij het aanvraagformulier moeten volgende verantwoordingsstukken gevoegd worden: 

- Detailfactuur van de huurkosten van sporthal De Zandbergen van het betreffende werkingsjaar; 
- Duidelijk overzicht van de trainingsmomenten, uurregeling en de gebruikte zalen; 
- Officieel bewijsstuk van betaling van het huurgeld voor desbetreffend seizoen op naam van de 

aanvragende sportvereniging;  
- Rekeningnummer van de aanvragende sportvereniging waarop de subsidie kan gestort worden. 

 
Het ingevulde aanvraagformulier en verantwoordingsstukken moeten aangetekend verstuurd worden of 
persoonlijk door een afgevaardigde van de sportvereniging 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 of de poststempel geldt als bewijs. 
 
Artikel 5 – Subsidiëringmodaliteiten 
 



 

De toegekende subsidie is niet cumuleerbaar met andere financiële tegemoetkomingen met hetzelfde 
doeleinde.  
 
Artikel 6 – 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 voor alle goedgekeurde 
aanvragen die uiterlijk op 15 oktober zijn ingediend bij de gemeentelijke sportdienst.  
 
Artikel 7 – 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 het uitsluiting van deze tussenkomst. Indien de 
toelage reeds uitgekeerd is, kan ze teruggevorderd worden. 
 
Artikel 8 – 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. 
 
 


