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Reglement subsidiëring  

infrastructuurwerken door  

sportverenigingen 
 

Artikel 1 

Dit reglement heeft als doel Willebroekse sportverenigingen, erkend door de gemeente Willebroek, te ondersteunen 

bij infrastructuur – en renovatiewerken en voor de aankoop van sportspecifieke materialen die een verbetering van de 

sportaccommodatie beogen en onroerend zijn door bestemming. De aankoop van gebouwen en terreinen en daar-

mee gepaard gaande kosten worden specifiek uitgesloten. 

 

Artikel 2 

Voorwaarden waaraan cumulatief dient te worden voldaan: 

1. De vereniging  moet door het Willebroeks college van burgemeester en schepenen erkend zijn. 

2. Het gebouw en/of terrein moet dienen voor het ontplooien van een sportwerking en moet gelegen zijn op het 

grondgebied van de gemeente Willebroek. Indien op het  grondgebied van de gemeente geen sportspecifieke ac-

commodatie aanwezig is, kunnen ook subsidieaanvragen worden ingediend. Deze gebouwen en/of terreinen 

moeten gelegen zijn binnen perimeter van 5km te tellen vanaf de gemeentegrens.   

3. De vereniging moet rechtspersoonlijkheid hebben. 

4. De vereniging moet kunnen bewijzen dat zij de voorbije twee jaar een gerichte jeugdwerking heeft opgezet, die 

erkend is in het algemeen subsidiereglement sport. 

5. De vereniging dient van de gronden en/of gebouwen houder te zijn van één van de volgende zakelijke rechten: 

eigendom, vruchtgebruiker, erfpacht, recht van gebruik, recht van opstal, concessie en/of huur. Het recht dient 

nog minstens 5 jaar te lopen vanaf de datum van de voltooiing van de investering.  

6. Bij de nieuwbouw of renovatie dienen alle werken te voldoen aan de geldende wetgeving inzake brandpreventie, 

inbraakpreventie, aanpassingswerken ter bestrijding van legionella, toegankelijkheid en energie. 

7. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten alle wettelijke opgelegde vergunningen verkregen zijn door de 

aanvrager. 

 

 

Artikel 3 

Voor subsidie in aanmerking komende kosten : 

1. De kosten voor  infrastructuur – en renovatiewerken en/of voor de aankoop van sportspecifieke materialen die 

een verbetering van de sportaccommodatie beogen en onroerend zijn door bestemming  bedragen minimum € 

2.500,00. 

2. Volgende kosten kunnen in aanmerking komen :  

- ruwbouwwerken (inclusief dak) 

- isolatiewerken 

- elektriciteitswerken 



2 

 

- waterleidingen 

- plafondbekledingen 

- inrichtingen kleedkamers en toiletruimten 

- deuren en ramen (inclusief beglazing) 

- bevloering 

- verwarming 

- bezetten van muren en plafonds 

- omheining en poort 

- gasleidingen 

- buitenverlichting (armaturen inbegrepen) 

- aansluiting voor nutsvoorzieningen 

- brandveiligheidsinstallaties (toestellen inbegrepen). 

- schilderwerken 

- de buitengewone kosten voor nivellering en drainage van terreinen. 

- de kosten voor inbraakpreventie 

 

Deze opsomming is niet limitatief. Bij onduidelijkheid zal een niet bindend advies gevraagd worden aan de raad 

van bestuur van de sportraad. 

 

 

Artikel 4 

Niet voor subsidie in aanmerking komende kosten: 

- De bouw of verbouwing van cafetaria’s, keukens of horecavoorzieningen. 

- Jaarlijks terugkomende onderhoudskosten aan gebouwen, terreinen, installaties, … . 

- Roerende goederen voor inrichting lokalen 

Deze opsomming is niet limitatief. Bij onduidelijkheid zal een niet bindend advies gevraagd worden aan de raad van 

bestuur van de sportraad. 

 

Artikel 5 

Berekening van de subsidie  

1. Het subsidiebedrag bedraagt maximum 50% van de ingediende, betaalde en door het college van burgemeester 

en schepenen goedgekeurde kosten. 

2. De uitbetaalde subsidie kan nooit hoger zijn dan het principieel toegekende subsidiebedrag. Als het gefactureerde 

bedrag lager ligt dan het geraamde bedrag, wordt de subsidie evenredig verminderd.  

3. Indien meerdere dossiers worden ingediend en/of het voorziene bedrag in het meerjarenplan (2020 – 2025) on-

toereikend zou zijn wordt de betaling  van de subsidie op volgende wijze geregeld : 

- Alle subsidiebedragen lager dan € 2.500 worden onmiddellijk uitbetaald.  

- Indien het budget niet voldoende is om alle subsidiebedragen lager dan € 2.500 uit te betalen worden alle 

subsidies ponds – pondsgewijs uitbetaald. 

- De overige subsidiebedragen worden steeds ponds – pondsgewijs uitbetaald op basis van het nog beschik-

bare budget. 

4. Een vereniging kan gedurende de periode van een meerjarenplan (2020- 2025) een maximumbedrag van € 60.000 

ontvangen.   
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Artikel 6 

De aanvraagprocedure 

1. De vereniging dient een aanvraag in gericht aan de gemeentelijke sportdienst (p/a Pastorijstraat 1, 2830 Wille-

broek - sportdienst@willebroek.be) via het “aanvraagformulier subsidiëring infrastructuurwerken door sportvere-

nigingen” samen met  de nodige bijlagen vóór 1 maart van het jaar van de geplande werken en het subsidiejaar. 

2. De aanvraag  bevat de volgende stukken: 

-  het ingevulde aanvraagformulier voor “subsidiëring infrastructuurwerken door sportverenigingen” met een  

omschrijving van de geplande werken, omvattende, naargelang het geval: korte beschrijving,  plannen (schet-

sen), foto’s,  bestek en een realistische raming van de investeringen. 

- Een offerte van erkende aannemers.  Indien de vereniging zelf met eigen vaklui de werken uitvoert, dan dient 

een offerte te worden voorgelegd van leveranciers die de nodige materialen kunnen leveren. 

- indien nodig een kopie van een omgevingsvergunning. 

 

Artikel 7 

Principiële toekenning van de subsidie 

1. De sportdienst onderzoekt de aanvraag en wint, alvorens het dossier voor de principiële toekenning van  de subsi-

die aan het college van burgemeester voor te leggen, de volgende niet-bindende adviezen in: 

- bij de raad van bestuur van de gemeentelijke sportraad 

- bij de dienst omgeving: advies in verband met de omgevingsvergunning 

- bij de brandweer: advies in verband met de algemene en specifieke brandveiligheidsaspecten van de lokalen. 

De diensten brengen advies uit aan de sportdienst binnen de 30 dagen nadat het advies bij de dienst is toegeko-

men. De sportraad doet dit tijdens de eerstvolgende RVB nadat het project wordt ingediend. Niet tijdig uitge-

brachte adviezen worden geacht gunstig te zijn. 

2. De aanvrager wordt op de hoogte gesteld van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen be-

treffende de principiële toekenning of weigering van de subsidiëring via bevestigde mail binnen de dertig dagen 

na het nemen van het beslissing. 

Het niet nemen van een beslissing wordt gelijkgesteld aan een weigeringsbeslissing.  

 

Artikel 8 

Uitbetaling van de subsidie 

1. Na realisatie van het project waarvoor de subsidie werd gevraagd dient de sportclub, een volledig afrekeningsdos-

sier, gestaafd aan de hand van facturen en kopiën van de bewijzen van betaling, in te dienen bij de sportdienst 

vóór 1 november. 

- Bij aankoop bouwmaterialen: een kopie van de regelmatige, op naam van de vereniging opgestelde facturen. 

- Bij dienst- en/of werkprestaties: een kopie van de regelmatig op naam van de vereniging opgestelde facturen, 

uitgegeven door een geregistreerde aannemer. 

2. Indien de vereniging BTW plichtig is dienen de bedragen, exclusief BTW te worden vermeld in het afrekeningsdos-

sier. Een verklaring op eer dat de vereniging de BTW kan aftrekken wordt toegevoegd. 

3. De uitgevoerde, gecontroleerde en in orde bevonden projecten worden door de sportdienst, na advies van raad 

van bestuur van de sportraad, aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd voor de uitbetaling 

van de subsidies. 

4. De subsidie wordt uitbetaald voor 31 december van het jaar waarop de subsidie werd toegekend. 
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Artikel 9 

Toepasselijke wetgeving 
De vereniging die de subsidie ontvangt dient gevolg te geven aan de bepalingen van de wet van 14 november 1983 
betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, m.n. 

- De club moet de subsidie gebruiken voor het doel waarvoor zij is toegekend. 
- De club die een subsidie ontvangen heeft is eraan gehouden, een exemplaar van hun goedgekeurde balans 

en jaarrekening  en werkingsverslag van het jaar waarin ze de subsidie ontvingen, in te dienen bij de sport-
dienst. 

 
 
Artikel 10 

Terugbetaling van de subsidie 

Indien blijkt dat er inbreuken worden gepleegd op de reglementering en bepalingen vermeld in dit reglement zal het 
college van burgemeester schepenen beslissen tot niet-betaling of terugvordering van de betaalde subsidies. 

- De aanvrager verliest zijn recht op subsidie indien blijkt dat hij onjuiste gegevens heeft verstrekt of indien de 
voorwaarden van dit reglement niet worden nageleefd. 

- Ook indien de sportclub binnen de 3 jaar na de uitbetaling van de subsidie door eigen toedoen haar activitei-
ten stopt, kan het college van burgemeester en schepenen de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. 

 

Artikel 11 

Toepassingsperiode 

Dit reglement is van toepassing op alle projectaanvragen ingediend na 1 januari 2020 en is geldig tot 31 december  

2025. 

 


