
  

 

 
 
 
 
Artikel 1:  
De begrippen vermeld in dit artikel worden voor de toepassing van het reglement als volgt 
gedefinieerd:  
1° vereniging: Een vereniging erkend als Zoerselse vereniging op basis van de gemeentelijke 
erkenningsreglementen. 
2° sport- of spelmanifestatie: Een wedstrijd, tornooi of clubkampioenschap.  
3° trofeeën: Een beker, medaille of andere duurzame prijs die wordt uitgereikt na een overwinning van 
of een deelname aan een sport- of spelmanifestatie.  
Artikel 2: 
De toelage voorzien in dit reglement is een financiële ondersteuning voor de aankoop van trofeeën 
voor sport- of spelmanifestaties georganiseerd door een vereniging.  
Artikel 3: 
De toelage bedraagt maximum 120 euro per vereniging per kalenderjaar en zal binnen de perken van 
het door de gemeenteraad goedgekeurde meerjarenplan en budget door het gemeentebestuur 
worden uitbetaald conform de voorwaarden en modaliteiten van dit reglement. 
Artikel 4:  
De vereniging geniet van de in artikel 3 vermelde subsidie voor zover voldaan is aan de volgende 
voorwaarden:  
1° De sport- of spelmanifestatie vindt plaats op het grondgebied van de gemeente Zoersel. 
2° De vereniging staat zelf in voor de aankoop van de trofeeën en de betaling ervan.  
3° De vereniging maakt bekend dat de prijzen geschonken worden door de gemeente Zoersel. 
4° De factuur wordt samen met een betalingsbewijs tijdig overgemaakt aan de dienst Vrije Tijd. 
Artikel 5:  
Uiterlijk een maand na de sport- of spelmanifestatie bezorgt de vereniging de verantwoordingsstukken 
aan de dienst Vrije Tijd die de toelage berekent en voorlegt aan het college van burgemeester en 
schepenen. De toelage bedraagt het werkelijke bedrag van de aangekochte prijzen met een maximum 
bedrag van 120 euro per vereniging per kalenderjaar. Het gemeentebestuur betaalt het toegekende 
subsidiebedrag ten laatste 14 dagen na de goedkeuring ervan door het college van burgemeester en 
schepenen uit.  
Artikel 6: 
Een toelage mag uitsluitend gebruikt worden voor de betaling van de kosten verbonden aan de 
ingediende subsidieaanvraag. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven 
informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is 
met de werkelijkheid, komt de desbetreffende sportvereniging voor het betrokken dienstjaar niet meer 
in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidies. 
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