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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. 


