REGLEMENT

Gemeenteraad van 29-10-2020

REGLEMENT TOELAGE VOOR HUUR OPENLUCHTSPORTTERREINEN
Art. 1
Binnen de perken van het in het budget ingeschreven krediet onder artikelnummer 0764-00 649301 kan het
college van burgemeester en schepenen een jaarlijkse toelage verlenen als tussenkomst in de huurkosten
van terreinen voor openlucht sportbeoefening.
Art. 2
De toelage is bedoeld om verenigingen financieel te ondersteunen voor de huur van openluchtterreinen
waarbij aan drie voorwaarden moet voldaan worden:
1. Ontplooien van de sportactiviteiten op een regelmatige basis van minstens 1/week,
2. de vereniging heeft de inrichtingskosten (uitrusting met duurzame en sport-specifieke materialen) ten
laste,
3. de vereniging draagt de jaarlijkse onderhoudskosten van het terrein en eventueel van de hierop
aanwezige infrastructuur en accommodaties.
Art. 3
Om van de huurtoelage te kunnen genieten, moet de vereniging cumulatief aan volgende voorwaarden
voldoen:
- de vereniging moet erkend zijn als Tiense sportvereniging;
- het terrein waarop de sportactiviteit in openlucht plaats vindt is gelegen op het grondgebied van de stad
Tienen
- de vereniging moet het(de) terrein(en) rechtstreeks huren van de eigenaar/rechtspersoon te bewijzen aan
de hand van een huurovereenkomst of een overeenkomst van gebruik;
- de vereniging moet zelf instaan voor de inrichting als sportterrein en het onderhoud van de terreinen.
Art. 4
Voor het bekomen van een jaarlijkse toelage dient de vereniging éénmalig een schriftelijke aanvraag in te
dienen bij het college van burgemeester en schepenen die voor advies wordt voorgelegd aan Netwerk Sport.
De vereniging dient jaarlijks en uiterlijk eind september het bewijs voor te leggen om in aanmerking te komen
voor de toelage van het afgelopen sportseizoen.
Art. 5
Als één openluchtsportterrein wordt beschouwd:
1. een voetbalterrein met officiële wedstrijdafmetingen
2. twee kleinere jeugdvoetbalterreinen;
3. een sportcentrum met minstens 5 tenniscourts;
4. een (gras)terrein met de grootte van een voetbalterrein

dienst sport

Art. 6
De toelage bedraagt de werkelijke huurprijs met een maximum van € 1.000 voor het eerste terrein en € 400
voor elk bijkomend terrein. Er worden maximaal 5 terreinen betoelaagd.
Art. 7
De verleende toelage is onderworpen aan de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de
toekenning en op de aanwending van sommige toelagen. Derhalve is de toelagetrekker er in ieder geval toe
gehouden de toelage geheel of gedeeltelijk terug te betalen indien hij de toelage niet aanwendt voor het doel
waarvoor zij hem werd toegekend of indien hij één of meerdere van de gevraagde stukken niet verstrekt.
Bovendien heeft de stad Tienen, na controle van de verantwoordingsstukken door de ambtenaren van de
sportdienst van de stad Tienen of de leden van de raad van bestuur van de sportraad, het recht alle eventueel
aan de toelagetrekker verleende toelagen voor het betrokken werkingsjaar niet uit te keren of terug te
vorderen.

