
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN                     GEMEENTE Z E L Z A T E 

-------------------------                     ---------------------- 

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 

26 OKTOBER 2020 

----------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig:  Dirk Goemaere, voorzitter; 

Brent Meuleman, burgemeester; 

Geert Asman, Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe en Steven 

De Vuyst, schepenen; 

Martin Acke, Frank Bruggeman, Filip Bruggheman, 

Jan De Beule, Debbie De Vleesschauwer, Gino D'Haene, 

Guy D'Haeseleer, Vincent Dierickx, Patricia Joosten, 

Rik Laureys, Marleen Maenhout, Karl Segers, 

Kristof Stevelinck, Kevin Uytterhaegher, Karel Van Bever, 

Lucien Van de Velde, raadsleden. 

Christine Coone, wnd. algemeen directeur. 

Afwezig: Kurt Van Weynsberghe, raadslid. 

----------------------------------------------------------------------------- 

OPENBARE ZITTING – PUNT 08 - HET GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE 

ERKENDE SPORTVERENIGINGEN VOOR GEBRUIK VAN HET SPORTCOMPLEX EUROHAL SPORTHAL 

EN ZWEMBAD)VOOR COMPETITIE EN/OF RECREATIEDOELEINDEN VOOR VOLWASSEN 

----------------------------------------------------------------------------- 

DE RAAD: 

− Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement voor de erkende 

sportverenigingen voor wat het gebruik van de Eurohal betreft, goedgekeurd 

in de gemeenteraad van 22 december 2011, gewijzigd in de gemeenteraad van 

24 juni 2014; 

− Gelet op artikel 2 van voormeld subsidiereglement: 

Artikel 2 – Subsidiëringvoorwaarden  

Een financiële tussenkomst voor het huren van de Eurohal is onderworpen 

aan de hiernavolgende voorwaarden: 

De aanvragende sportvereniging moet erkend zijn door het gemeentebestuur;  

De aanvragende sportvereniging moet lid zijn van een erkende 

sportfederatie;  

De financiële tussenkomst heeft betrekking op het gebruik van de Eurohal 

n.a.v.:  

a) competitiewedstrijden in verbondverband waarbij een lidgeld moet worden 
betaald aan het verbond om aan deze competitie te kunnen deelnemen. 

b) jeugdtrainingen onder leiding van gediplomeerde trainers 

− Gelet op het collegebesluit van 9 oktober 2020 houdende de beslissing tot 

aanpassing van de prijslijst sportcomplex Eurohal waardoor aan alle clubs 

die jeugdtraining, jeugdlessen of jeugdwedstrijden in bondsverband (- 18 

jaar) organiseren in hetzij de sporthal, hetzij het zwembad een korting 

van 50% op de geldende basistarieven wordt toegekend; 

− Overwegende dat hierdoor een dubbele korting ontstaat (die dubbele korting 

bestond voor sommige sportclubs reeds sinds de beslissing van het college 

van burgemeester en schepenen van 24 mei 2018 en 29 mei 2020); jaarlijks 

betekende deze dubbele korting zo’n 2000 euro aan “extra” subsidies; 

− Overwegende dat dergelijke dubbele kortingen moeten vermeden worden; dat 

een aanpassing aan het gemeentelijk subsidiereglement voor de erkende 

sportverenigingen voor wat het gebruik van de Eurohal betreft noodzakelijk 

is;  

- Overwegende dat de sportfunctionaris op basis van een grondige analyse en 

vergelijkende studie een voorstel tot aanpassing heeft opgemaakt;  



- Overwegende dat in het voorstel tot aanpassing volgende basisprincipes 

centraal staan: eerlijkheid en vereenvoudiging, vermijden dubbele korting 

en recreatief sporten stimuleren;  

- Overwegende dat het voorstel tot aanpassing als gevolg heeft dat het 

reglement beter overeenstemt met de beleidsvisie van het gemeentebestuur 

inzake sport;  

- Gelet op de bespreking van het voorstel tot aanpassing dd. 8 september 

2020 waarop de schepen van sport, de sportfunctionaris en de wnd. algemeen 

directeur aanwezig waren; 

- Overwegende dat het voorstel tot aanpassing eveneens werd voorgelegd werd 

aan de sportraad op 29 september 2020; dat de sportraad het voorstel tot 

aanpassing positief adviseerde;  

- Overwegende dat het verslag van de sportraad van 29 september 2020 aan 

alle leden van de sportraad werd bezorgd op 30 september 2020; dat 

opmerkingen konden gemaakt worden tot en met 6 oktober 2020 en dat geen 

opmerkingen werden gemaakt of met de opmerkingen in de mate van het 

mogelijke rekening gehouden werd;  

- Gelet op het aangepaste reglement zoals gevoegd in bijlage; 

- Overwegende dat er gekozen wordt voor een nieuwe naam nl. het gemeentelijk 

subsidiereglement voor de erkende sportverenigingen voor gebruik van het 

sportcomplex Eurohal (sporthal en zwembad) voor competitie en/of 

recreatiedoeleinden voor volwassen;  

- Gelet op het principieel akkoord d.d. 9 oktober 2020 van het college van 

burgemeester en schepenen; 

- Overwegende dat de gemeenteraad om een akkoord wordt gevraagd.  

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 20 ja-stemmen ((Meuleman Brent, Asman Geert, 

Dellaert Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Beule 

Jan, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Dierickx 

Vincent, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, 

Segers Karl, Stevelinck Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De 

Velde Lucien)bij 2 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip): 

Artikel 1: - Het reglement huursubsidies Eurohal zoals goedgekeurd in de 

gemeenteraad van 22 december 2011, gewijzigd in de gemeenteraad van 24 juni 

2014 wordt opgegeven. 

Artikel 2: - Het gemeentelijk subsidiereglement voor de erkende 

sportverenigingen voor gebruik van het sportcomplex Eurohal sporthal en 

zwembad) voor competitie en/of recreatiedoeleinden voor volwassen zoals 

gevoegd in bijlage wordt goedgekeurd. 

Artikel 3: - Dit reglement zal worden bekendgemaakt conform de bepalingen 

vermeldt in het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en alle latere 

versies. 

Artikel 4: - Dit reglement zal voor 1 december op de gemeentelijke website te 

raadplegen zijn.  

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de 

sportfunctionaris en de financieel directeur. 

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op 

26 oktober 2020. 

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 

In opdracht: 

 

Christine COONE Dirk GOEMAERE 

wnd. algemeen directeur voorzitter gemeenteraad  

 



 
Provincie OOST-VLAANDEREN 

Gemeente Zelzate 

 
 

 

 

REGLEMENT HUURSUBSIDIE EUROHAL  

COMPETITIE EN RECREATIE VOLWASSENEN 

ZOALS GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 26 OKTOBER 

2020 

Artikel 1 – Omschrijving 

Het gemeentebestuur kent een subsidie toe aan erkende Zelzaatse 

sportverenigingen als tussenkomst in de huurkosten van de Eurohal.  Bij 

ongewijzigde gebruiksvergoeding voor de Eurohal is hiervoor jaarlijks een 

bedrag van € 2.000 euro voor voorzien in de begroting. 

Artikel 2 – Subsidiëringvoorwaarden 

Een financiële tussenkomst voor het huren van de Eurohal is onderworpen aan 

de hiernavolgende voorwaarden: 

- De aanvragende sportvereniging moet erkend zijn door het gemeentebestuur; 

- De aanvragende sportvereniging mag geen gelden verkrijgen voor dezelfde 

doeleinden via andere subsidies van de gemeente Zelzate; 

- De financiële tussenkomst heeft betrekking op het gebruik van de Eurohal 

of het zwembad n.a.v.: 

a) competitiewedstrijden voor volwassenen worden betaald aan het verbond 

om aan deze competitie te kunnen deelnemen. 

b) recreatief gebruik voor volwassenen en jeugd 

Artikel 3 – Subsidiebedrag  

a) Huurgeld sporthal en zwembad voor competitiewedstrijden volwassenen (50%) 

b) Huurgeld sporthal en zwembad voor recreatief gebruik voor volwassenen 

en/of jeugd. (50%) 

Indien het totaal van de subsidieaanvragen het ingeschreven krediet in de 

begroting overtreft, zal op elke aanvraag de correctiefactor worden toegepast, 

die de verhouding weergeeft tussen het totale krediet en totale som van 

goedgekeurde aanvragen. 

Artikel 4 – Procedure  

De sportvereniging dient de subsidie aan te vragen bij de gemeentelijke 

sportdienst of bij het gemeentebestuur via het daartoe bestemde digitale 

aanvraagformulier.  

Het ingevulde aanvraagformulier en verantwoordingsstukken dienen ten laatste 

op 1 augustus van het werkjaar ingediend te worden. De aanvraag heeft steeds 

betrekking tot het afgelopen sportseizoen (juli voorgaand werkjaar – juni 

huidig werkjaar). 

Bij het aanvraagformulier moeten volgende verantwoordingsstukken gevoegd worden: 

- 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; 

- Competitiekalender; 

Het ingevulde aanvraagformulier en verantwoordingsstukken moeten indien mogelijk 

digitaal verstuurd worden of persoonlijk door een afgevaardigde van de 

sportvereniging bij de gemeentelijke sportdienst worden ingediend ten laatste op 

1 augustus.  

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 

november voor alle goedgekeurde aanvragen die uiterlijk op 1 augustus zijn 

ingediend bij de gemeentelijke sportdienst.  

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 het uitsluiting van 

deze tussenkomst. Indien de toelage reeds uitgekeerd is, kan ze 

teruggevorderd worden. 

 


