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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 – lokale vereniging 

Een vereniging is een groep mensen die zich verenigt onder één noemer (naam) om een bepaald doel 

te bereiken op sportief, cultureel of sociaal vlak. De hier bedoelde verenigingen, zowel feitelijke 

verenigingen als vzw’s, moeten een lokale werking hebben om als lokale vereniging in aanmerking te 

komen.  

Artikel 2 – doel 

Het globaal reglement op de ondersteuning van verenigingen bepaalt in grosso de subsidies, de 

dienstverlening, het gebruik van gemeentelijke accommodatie, het gebruik van de affichezuilen en 

spandoekframes en de mogelijkheid tot het bekomen van een renteloze lening voor alle door het 

stadsbestuur erkende verenigingen. Wanneer één van deze tegemoetkomingen ook openstaat voor 

andere dan de erkende verenigingen zal dit telkens specifiek worden vermeld. 

Artikel 3 – budget 

De gemeenteraad voorziet jaarlijks kredieten als ondersteuning in de werking van erkende 

verenigingen zoals verder in dit reglement bepaald. Bovendien worden jaarlijks aparte bedragen voor 

investeringen in de uitleendienst en voor de nominale toelagen vastgesteld. 

HOOFDSTUK 2: ERKENNING 

Artikel 4 - erkenningsvoorwaarden 

Om erkend te worden door de gemeenteraad moet de vereniging zich richten naar de inwoners van 

Hoogstraten op sportief, cultureel, sociaal vlak of naar jeugd, buurtinitiatieven, noord-zuid of 

ontspanning. 

Artikel 4.1 – gewone erkenningsvoorwaarden 

De vereniging moet daarbij aan volgende voorwaarden voldoen: 

- de hoofdactiviteit ontplooien in Hoogstraten; 

- de activiteiten zijn groepsgericht en toegankelijk voor iedereen; 

- niet als onderafdeling van een reeds erkende plaatselijke vereniging beschouwd kunnen worden; 

- het aantal actieve leden is minimum 3; 

- de vereniging is opgericht door privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winst- of 

handelsoogmerk; 

- de vereniging zal zo nodig haar werking bewijzen en alle gegevens verstrekken op het daarvoor 

bestemde formulier; 

- men verbindt zich ertoe controle te aanvaarden en verantwoording af te leggen. 



De aanvragen worden geadviseerd door een erkenningscomité. 

Artikel 4.2 – uitzonderlijke erkenningen 

De gemeenteraad kan een vereniging die niet aan alle in artikel 4.1 opgesomde 

erkenningsvoorwaarden voldoet, bij uitzondering, mits een duidelijke motivatie en na advies van het 

erkenningscomité, erkennen als zijnde van openbaar nut of als sociaal noodzakelijk. 

Worden automatisch tot deze categorie gerekend:  

- de oudercomités; 

- buurtinitiatieven; 

- adviesraden; 

- parochiale en gemeentelijke instellingen; 

- vzw opgericht voor de bouw van jeugdlokalen; 

- verenigingen van oud-strijders en –soldaten. 

Deze regel geldt in het bijzonder voor: 

- verenigingen uit een aangrenzende gemeente maar met een werkgebied dat zeer nauw aansluit bij 

Hoogstraten (bijvoorbeeld Achtel, Hees, Bolk en Castelré, Grazen, Strijbeek, Galder). 

Artikel 5 – tijdelijke erkenning 

Het college kan beslissen een in tijd beperkte erkenning te geven voor maximaal de duur van het 

lopende werkjaar. Na afloop hiervan wordt de gemeenteraad, na advies van het erkenningscomité, 

gevraagd deze erkenning te bekrachtigen. Zij komen enkel in aanmerking voor het gebruik van de 

dienstverlening en de huur van lokalen. 

Artikel 6 – aanvraagprocedure erkenning 

Bij de aanvraag kunnen een aantal relevante gegevens opgevraagd worden over de structuur en de 

werking tijdens het voorgaande werkjaar. Het gemeentebestuur stelt hiervoor een formulier ter 

beschikking. Deze gegevens komen in een databank die het stadsbestuur kan gebruiken voor 

beleidsvoering, promotie en algemene administratie.  

De vereniging wordt bij de erkenning ingedeeld in één van volgende categorieën en mag hiertoe zelf 

een voorstel doen:  

- jeugdvereniging en/of de "vzw opgericht voor de bouw van een jeugdlokaal"; 

- sportvereniging; 

- socio-culturele vereniging; 

- buurtinitiatieven; 

- noord-zuid vereniging. 

Artikel 7 – verlies erkenning 

De erkenning geldt in principe tot vastgesteld wordt dat de vereniging niet meer voldoet aan de 

vooropgestelde erkenningscriteria of tot ze ophoudt te bestaan. De erkende verenigingen ontvangen 

één maal per jaar van de gemeentelijke diensten een uittreksel van hun gegevens in de gemeentelijke 

databank, welke zij binnen de gevraagde termijn zullen bevestigen of actualiseren. 

Artikel 8 - erkenningscomité 

Eén maal per jaar oordeelt de gemeenteraad, na raadpleging van het erkenningscomité, over de 

erkenningsaanvragen zoals voorzien in artikel  4. Het erkenningscomité heeft adviesbevoegdheid over 



de subsidieaanvragen, zoals voorzien in artikel 9 van dit reglement. Ze wijst de vereniging toe aan een 

categorie en heeft de bevoegdheid om de erkenning van een vereniging te evalueren en zonodig de 

herziening hiervan voor te stellen. Het erkenningscomité vergadert minstens één maal per jaar of zo 

vaak dit nodig is. 

Artikel 8.1 – samenstelling erkenningscomité 

Het erkenningscomité is samengesteld uit 7 leden aangeduid door de gemeenteraad, 3 leden 

aangeduid door de cultuurraad, 2 leden aangeduid door de sportraad, 1 door de jeugdraad en 1 door 

de mondiale raad.  Er worden evenveel plaatsvervangers aangeduid als effectieve leden. Voorzitter is 

de schepen die bevoegd is voor ondersteuning van verenigingen. Hij/zij is niet stemgerechtigd. Het 

secretariaat wordt waargenomen door een ambtenaar, die evenmin stemgerechtigd is. 

Artikel 8.2 – betwistingen 

Bij een negatief advies over een erkenning of een deel ervan (bvb. indeling categorie) kan de 

aanvrager een één malig gemotiveerd verzoek tot heroverweging indienen. Een nieuwe aanvraag tot 

erkenning kan daarna enkel opnieuw gebeuren, indien de tekortkomingen, waarop de weigering is 

gesteund, zijn weggewerkt. 

Alle niet in het reglement voorziene gevallen, alsmede alle betwistingen omtrent de uitvoering ervan, 

worden geregeld door het college van burgemeester en schepenen, na advies van het 

erkenningscomité. 

HOOFDSTUK 3: SUBSIDIES 

Artikel 9 – eerste erkenning en startsubsidie 

Verenigingen die voldoen aan de bepalingen uit artikel 2 kunnen een erkenning door de 

gemeenteraad aanvragen. Zij ontvangen uitsluitend bij de eerste erkenning een startsubsidie van 125 

euro binnen de perken van het voorziene begrotingskrediet. Om in aanmerking te komen voor een 

eerste erkenning met de bijhorende startsubsidie, moet de aanvrager bewijzen kunnen voorleggen 

van zijn activiteiten, van het feit dat ze openstaat voor nieuwe leden en dat ze niet langer dan vijf jaar 

bestaat. 

Artikel 10 – subsidie deelname gemeentelijke activiteiten 

Erkende verenigingen kunnen een subsidie voor deelname aan gemeentelijke activiteiten en projecten 

ontvangen voor zover hiertoe een tijdige en regelmatige aanvraag werd gedaan.  

Artikel 10.1 – gemeentelijke activiteiten 

Onder gemeentelijke activiteiten worden de initiatieven verstaan, georganiseerd door het stadsbestuur 

en waar de vereniging onbezoldigd en op vrijwillige basis aan deelneemt. Het college beslist welke 

initiatieven in aanmerking worden genomen voor een subsidie. De verenigingen zullen hiervan in 

kennis gesteld worden. 

Artikel 10.2 – gemeentelijke projecten 

Naast de activiteiten kan het gemeentebestuur ook langlopende stimuli voorzien om het gedrag van 

verenigingen te beïnvloeden. Deze stimuli kunnen ingesteld worden door het college van 

burgemeester en schepenen en maximum over een periode van 2 werkjaren lopen. Met deze 

projecten beoogt het gemeentebestuur de kwaliteit van de werking van verenigingen te verbeteren, 

duurzaamheid te promoten, de mobiliteit van de leden naar activiteiten te verbeteren, de deelname 

van bepaalde doelgroepen te verhogen,… Het college van burgemeester en schepenen legt de 

modaliteiten en voorwaarden voor toekenning van de subsidie vast. 

Artikel 10.3 – verdeling budget 

Het beschikbare budget wordt verdeeld, na afname van de bedragen voor startsubsidie. Binnen de 

perken van het resterende bedrag, wordt een subsidie uitgekeerd per initiatief dat in aanmerking is 

genomen door het college en waarvan de deelname is bewezen. De subsidie bedraagt: 



- deelname officiële plechtigheid met vaandel: 15 euro per initiatief; 

- deelname aan infoavond of -vergadering in het kader van een activiteit of sensibiliseringscampagne: 

10 euro per initiatief; 

- deelname aan activiteit, sensibiliseringscampagne of fondsenwerving op straat: 20 euro per initiatief; 

- actieve participatie in gemeentelijke projecten: 50 euro per jaar per project. 

Indien er meer aanvragen zijn dan het beschikbare budget toelaat, worden de toegekende bedragen 

evenredig verminderd. 

Artikel 10.4 – aanvragen subsidie deelname gemeentelijke activiteiten en projecten 

De aanvragen gebeuren schriftelijk uiterlijk 30 september van het lopende jaar op de daarvoor door 

het gemeentebestuur ter beschikking gestelde formulieren die ter beschikking liggen bij het 

gemeentebestuur. 

Artikel 11 – subsidies per sector 

Artikel 11.1 – werkingssubsidie 

De wijze van verdeling van werkings- en andere subsidies wordt door de gemeenteraad per sector 

(sport, jeugd, noord-zuid, cultuur, buurtinitiatief) in een apart reglement per sector vastgesteld.  

Artikel 11.2 – projectsubsidie 

Het is mogelijk om een projectsubsidie toe te kennen aan een vereniging. Deze projectsubsidie dient 

te voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de reglementen per sector. 

Artikel 11.3 – promotiesubsidie 

Om de werking van verenigingen te bevorderen, kan een forfaitaire subsidie voorzien worden voor 

promotionele activiteiten zoals opendeurdagen, kennismakingsdagen, ledenwerving, 

demonstraties,…waarbij ze zichzelf of haar activiteit gratis voorstelt aan het grote publiek. Deze dient 

te voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de reglementen per sector. 

Artikel 12 – nominale subsidie 

De gemeenteraad kan beslissen om aan de verenigingen die voldoen aan de bepalingen uit artikel 3 

of 4 een nominale toelage te verlenen. Dit enkel bij uitzondering en om aan bepaalde zeer concrete 

behoeften tegemoet te komen, correcties uit te voeren of onevenwichten weg te werken waarvoor de 

bepalingen uit dit reglement ontoereikend zijn.  Het vastleggen van de kredieten gebeurt op de 

gangbare wijze bij het opstellen van de begroting. De wijze van verdeling wordt opgenomen in het 

reglement per sector. 

Artikel 13 - controle 

De begunstigden van subsidies aanvaarden door het feit van hun aanvraag de controle van de 

bevoegde stadsdiensten over het ingediende dossier en zullen zo nodig bijkomende inlichtingen of 

documenten geven. Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of dat de voorwaarden van dit 

reglement niet werden nageleefd, kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen geen 

subsidie toe te kennen of de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen van de 

betrokkenen. Bovendien kan de betrokken vereniging de erkenning tijdelijk of definitief verliezen. Als 

controle zal binnen elke sector minstens per 30 aanvragen, telkens één aanvraagformulier door de 

diensten worden doorgelicht. 

HOOFDSTUK 4: DIENSTVERLENING 

Artikel 14 – gebruikers 

Verenigingen die (tijdelijk) erkend zijn op basis van artikel 3 of 4 en organisaties die erkend zijn op 

basis van het reglement op de ondersteuning van erkende organisaties kunnen gebruik maken van de 



dienstverlening opgezet door het gemeentebestuur. Daarnaast kunnen ook andere socio-culturele 

initiatieven in Hoogstraten beroep doen op deze dienstverlening. 

Artikel 15 –  uitleendienst 

De in artikel 14 vermelde gebruikers kunnen gebruik maken van de uitleendienst aan gunsttarief. 

Daarnaast kunnen ook andere socio-culturele initiatieven in Hoogstraten van buitendorpse 

verenigingen gebruik maken van de uitleendienst tegen het normale tarief. Particulieren kunnen enkel 

beroep doen op de uitleendienst voor verkeerssignalisatie. 

Er gebeuren in principe geen uitleningen voor private of commerciële doeleinden. Enige uitzondering 

is de sporadische ontlening van nadar, verkeersborden en signalisatielampen indien deze nodig zijn 

om de veiligheid op openbaar domein te garanderen naar aanleiding van private of commerciële 

activiteiten. De goedkeuring van een aanvraag is in dit geval afhankelijk van een voorafgaand 

schriftelijk en gunstig advies of toelating van de stad.  

Artikel 15.1 – aanvragen uitleendienst 

De aanvraag moet minimum 14 dagen en maximum 1 jaar op voorhand gebeuren via het digitale 

aanvraagformulier dat door de stad op z’n website ter beschikking wordt gesteld. Alle aanvragen die 

minder dan de voorziene termijn van 14 dagen vooraf worden gedaan, kunnen worden geweigerd. Er 

wordt geval per geval beoordeeld of ze alsnog kunnen worden toegestaan, zonder de bestaande 

werkplanning te verstoren. Het eventuele gunsttarief of vrijstelling vervalt en het gewone of normale 

tarief zal gehanteerd worden. 

Wordt het ontleende materiaal gebruikt op of langs het openbaar domein onder beheer van het 

stadsbestuur, provinciebestuur of Vlaams gewest dan wint de aanvrager zo nodig zelf het advies 

hierover in of vraagt de toelating voor de activiteit bij de stad. 

Een reservatie is pas definitief nadat de uitleendienst hiervoor een elektronische bevestiging 

afleverde. Deze zal ten laatste 14 dagen na de aanvraag bezorgd worden. 

Artikel 15.2 - annuleren 

Annuleren van materiaal kan tot 2 weken voor datum. Indien men niet tijdig verwittigt, zal het volledige 

bedrag gefactureerd worden. Indien kan bewezen worden dat de manifestatie niet heeft 

plaatsgevonden omwille van extreme omstandigheden (weer,…), worden geen kosten in rekening 

gebracht. 

Artikel 15.3 - voorrang 

De eigen stedelijke diensten, alsook de basisscholen en adviesraden kunnen een voorrang laten 

gelden bij het ontlenen van materialen tot 8 weken vooraf. De andere partij(en) zullen hiervan direct in 

kennis worden gesteld. Het stadsbestuur gaat in dat geval in overleg met de andere partijen en gaat 

indien nodig, actief mee op zoek naar oplossingen. 

Artikel 15.4 –kosten in geval van schade 

Er zal bij een ontlening geen waarborg betaald dienen te worden. De aanvrager is verantwoordelijk 

voor het ontleende materiaal voor de volledige gebruiksperiode. Bij verlies, diefstal of beschadiging 

worden de kosten gedragen door de aanvrager. De stad zal de schadekosten per factuur overmaken 

aan de ontlener. De stad stelt een lijst met de waarde van de materialen bij ontlening ter beschikking 

zodat duidelijk is welke vergoeding maximaal kan gefactureerd worden in geval van schade, verlies of 

diefstal. Kosten in geval van schade door veelvuldig gebruik of slijtage zullen niet aangerekend 

worden aan de ontlener. 

Artikel 15.5 - vrijstellingen 

Het college kan vrijstelling geven van de bedragen vervat in het retributiereglement op de 

uitleendienst. Deze vrijstelling kan gegeven worden voor activiteiten ingericht zonder enige vorm van 

inkomsten of wanneer de inkomsten bestemd zijn voor een liefdadig doel. De verenigingen dienen, 



door voorlegging van bewijsstukken deze vrijstelling te staven. Indien een vereniging meent dat zij 

voor deze uitzonderingsmaatregel in aanmerking komt, doet zij daartoe vooraf een gemotiveerde en 

schriftelijke aanvraag aan het schepencollege.  

Artikel 15.6 – materialen uitleendienst 

Er wordt een lijst van materialen die de stad ontleent in addendum (bijlage) bij dit reglement 

opgenomen. Hierin kunnen specifieke (technische) vereisten opgenomen worden per soort materiaal. 

Deze bijlage kan aangepast worden door het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 15.7 -  vervoersregeling  

In het assortiment van de uitleendienst zitten zowel materialen die door de stad geleverd kunnen 

worden als materialen die door de ontlener zelf afgehaald en teruggebracht dienen te worden.  

De materialen die geleverd kunnen worden door de stad vind je aangeduid terug in de lijst van 

materialen in addendum (bijlage). Elk materiaal dat in combinatie wordt ontleend met een materiaal 

dat geleverd wordt, kan mee geleverd worden. De ontlener beslist zelf of materialen geleverd worden 

door de stad of door de ontlener zelf worden opgehaald en teruggebracht. 

Indien bij afhaling van de materialen door de verantwoordelijke van de uitleendienst vastgesteld wordt 

dat het vervoer van de materialen niet op correcte wijze kan volbracht worden (conflicterend met de 

wegcode, materialen dreigen schade op te lopen enz.) kunnen bepaalde materialen niet meegegeven 

worden of kan de ontlening niet doorgaan tenzij de ontlener de nodige aanpassingen doet. 

De materialen worden geleverd en terug opgehaald door de stad op weekdagen telkens van 8 tot 

12.00 uur en van 12.30 uur tot 16 uur en vrijdag tot 14uur. De ontlener maakt hierover duidelijke 

afspraken met de stad. De ontlener is verplicht aanwezig bij het moment van leveren en ophalen. 

De materialen  die afgehaald en teruggebracht dienen te worden, kunnen worden afgehaald en 

teruggebracht in de Stedelijke Werkplaats, Industrieweg 2, 2320 Hoogstraten tijdens de normale 

werkuren, op weekdagen telkens van 8 tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 16 uur en vrijdag tot 14uur.. 

Het schepencollege kan een lijst opstellen van gebruikers en evenementen waarvoor deze materiaal 

wel worden geleverd. Hieronder vallen o.a. de stedelijke organisaties en gemeentelijke en vrije 

onderwijsinrichtingen. 

De normale uitleenperiode bedraagt maximum 1 week. Deze periode kan hooguit met 1 week 

verlengd worden. Het is geenszins de bedoeling om materiaal voor een langere aaneengesloten 

periode uit te lenen. In uitzonderlijke gevallen kan het college van burgemeester en schepenen hierop 

een uitzondering toestaan. Deze uitzonderingsmaatregel wordt dan mee aangevraagd via het 

aanvraagformulier. 

Bij laattijdig afhalen of terug inleveren van de ontleende materialen wordt een extra retributie 

gevorderd. Bij niet betaling van deze boete worden aan deze verenigingen geen materialen meer 

ontleend. 

Artikel 15.8  retributie 

Voor het gebruik van de materialen van de uitleendienst, net zoals voor het leveren en halen van 

materialen, is een retributie verschuldigd. Deze retributie wordt door de gemeenteraad bepaalt in een 

afzonderlijk retributiereglement. 

Artikel 15.9 – verantwoordelijkheid ontleende materialen 

De aanvrager is verantwoordelijk voor het ontleende materiaal voor de volledige gebruiksperiode. Bij 

verlies, diefstal of beschadiging worden de kosten gedragen door de aanvrager. Het is de ontlener niet 

toegelaten het materiaal aan derden over te dragen. Bij ontvangst van het materiaal moet de 

aanvrager een document ondertekenen waarin hij verklaart het materiaal in goede staat te hebben 

ontvangen. Alle materialen dienen in goede en propere staat te worden teruggebracht. De uitlener 

moet elk gebrek of schade kenbaar maken. Elke klacht achteraf wordt geweigerd. Het stadsbestuur 



controleert telkens het binnengebrachte materiaal op eventuele schade en ondertekent opnieuw, 

samen met de ontlener, een document voor goede ontvangst. 

Artikel 15.10 – doorgeven ontleende materialen 

Alleen na onderling overleg met de verantwoordelijke van de stad kan toestemming verleend worden 

aan twee verenigingen om onderling materiaal door te geven wanneer zij tijdens hetzelfde weekend 

manifestaties inrichten. De partijen moeten de staat van de materialen vaststellen en een 

verantwoordelijke aanduiden, zo niet zijn alle partijen verantwoordelijk. De uitleendienst stelt hiervoor 

een formulier ter beschikking dat beide partijen zullen ondertekenen. 

Artikel 15.11 – betwistingen ontlening 

Indien betwistingen en moeilijkheden bij aanvragen en uitleningen niet kunnen opgelost worden na 

overleg met de uitleendienst, worden deze behandeld in het college van burgemeester en schepenen. 

Het stadbestuur wijst alle verantwoordelijkheid van de hand voor eventuele ongevallen die zich 

zouden voordoen bij het gebruik van het uitgeleende materiaal. Bij herhaalde overtredingen van het 

reglement kan de betrokken aanvrager uitgesloten worden van het gebruik van de uitleendienst. 

Artikel 16 – logistieke ondersteuning 

Logistieke ondersteuning is enkel mogelijk na een besluit door het college van burgemeester en 

schepenen, behalve (kamp)vervoer voor jeugdbewegingen en scholen. 

Artikel 17 - kampvervoer 

Onder kampvervoer wordt verstaan: 

- het vervoer van materiaal van en naar kampen, bos- en zeeklassen van Hoogstraatse gemeentelijke 

en vrije basisscholen. Dit is beperkt tot weekdagen tijdens het schooljaar; 

- Het vervoer van en naar jeugdkampen van erkende Hoogstraatse verenigingen wordt beperkt tot de 

maanden juli en augustus. Het gebruik van de vrachtwagen (met hoge container) is beperkt tot het 

binnenland en enkel voor vervoer van materialen. Een rit bestaat uit één maal materiaal wegbrengen 

en leeg terugkeren en één maal leeg vertrekken en materiaal terugbrengen. De jeugddienst 

organiseert zo nodig een jaarlijks overleg met jeugdverenigingen in verband met het kampvervoer. Het 

gemeentebestuur is niet aansprakelijk voor schade aan het vervoerde materiaal. Er dient een 

afgevaardigde van de organisator als begeleider mee te rijden met de vrachtwagen. 

Artikel 18 - grasmaaien 

Voetbalclubs die wensen dat hun veld gemaaid wordt door het gemeentepersoneel doen vooraf een 

aanvraag, rechtstreeks via de dienst openbare werken. Na elk voetbalseizoen, wordt het aantal 

maaibeurten gefactureerd via de uitleendienst. 

Artikel 19 - aankondigingen 

De verenigingen worden ondersteund door het gemeentebestuur in de promotie van hun activiteiten 

voor de leden en niet-leden via de gangbare gemeentelijke communicatiekanalen. 

Artikel 19.1 – drukwerk 

Verenigingen kunnen hun drukwerk laten verzorgen aan gunstige voorwaarden. Het wordt verzorgd in 

zwarte inkt. Kleuren copies zijn enkel mogelijk voor kaartjes om een parcours uit te stippelen. 

Drukwerk van privé-personen of groepen met een winstgevend doel wordt niet aanvaard. Ook teksten 

met een partijpolitieke bedoeling worden geweigerd.  

Artikel 19.2 – reclame en drukwerk 

Op drukwerken mag in principe geen reclame met handelsdoeleinden voorkomen. Voor grote 

manifestaties die niet zonder sponsoring kunnen, kan hierop een uitzondering worden toegestaan mits 

de ruimte beperkt is ot maximum 30 % van de totaal beschikbare ruimte van het drukwerk. 



Artikel 19.3 – drukwerk ledenwerving 

Oproepen tot ledenwerving worden gratis gedrukt met een maximum van 1 A4 en een aantal gelijk 

aan het aantal brievenbussen in Hoogstraten. Hun oproep kan gepubliceerd worden via de 

gemeentelijke communicatiekanalen in welke vorm ook onafhankelijk van het gekozen medium en 

opgenomen in de vrijwilligersdatabank. 

Artikel 19.4 – technisch advies lay-out drukwerk 

De gemeentelijke diensten zullen de verenigingen zo nodig technisch advies geven in verband met de 

aangeleverde drukwerken (contrast, lettertype, kleuren,…) om een optimale kwaliteit te kunnen 

garanderen. 

Artikel 19.5 – aankondigingsborden en zelfklevende letters 

De gemeente verzorgt in elke deelgemeente aankondigingsborden die erkende verenigingen uit die 

deelgemeente gratis mogen gebruiken. De gemeentelijke drukkerij kan plakletters voor die 

aankondigingen  aanmaken en uitsnijden in zelfklevend vinyl tegen de vastgestelde retributie. 

Organisatoren van activiteiten of evenementen, die van de borden gebruik wensen te maken, doen 

hiervoor een aanvraag bij de uitleendienst met opgave van het aantal panelen, de periode wanneer en 

de plaats waar ze deze wensen te gebruiken, de tekst van de aankondiging die beperkt is tot de naam 

van de activiteit, de plaats en de datum. Teksten die een partijpolitieke bedoeling hebben, meer dan 

30% aan handelsreclame bevatten of in strijd zijn met de openbare zeden, worden niet toegestaan.  

De toegestane gebruiksduur van een paneel is beperkt tot een maximale aaneengesloten periode van 

drie weken. De panelen worden door de aanvrager zelf van tekst voorzien. Na verloop van de 

gebruiksperiode draagt de aanvrager ook zelf zorg voor het tijdig weghalen van de borden. Zo niet 

doet het gemeentebestuur dit en rekent dezelfde boete aan als voor het niet tijdig terugbrengen van 

materiaal voor de uitleendienst. 

Omdat het aantal plaatsen beperkt is, worden de aanvragen in volgorde van ontvangst behandeld. In 

stijgende lijn van prioriteit krijgen de Hoogstraatse verenigingen, adviesraden en het stadsbestuur 

absolute voorrang wanneer de vorige aanvrager nog minstens 30 dagen voor aanvang van de 

gereserveerde gebruiksperiode kan verwittigd worden. 

Artikel 19.6 – aanplakzuilen en spandoekframes 

Bovendien zorgt het gemeentebestuur in elke deelgemeente voor aanplakzuilen, waarop verenigingen 

hun affiches tegen een gunsttarief kunnen laten aanbrengen door de stedelijke diensten en voor 

metalen frames voor het ophangen van spandoeken met publieke aankondigingen. 

Artikel 19.6a 

De affiches mogen geen commercieel of politiek karakter hebben, en niet strijdig zijn met de openbare 

orde en goede zeden (bvb. opruiende of racistische boodschappen). Enkel de aankondiging van 

socio-culturele activiteiten (incl. sport- en jeugdactiviteiten) zijn toegelaten. 

Sponsoring mag max. 30 % van de oppervlakte van de affiches beslaan. 

Elke affiche moet o.m. de naam van de organiserende vereniging en de verantwoordelijke uitgever 

(VU) - met adres - vermelden. Er mogen geen witte of gele affiches met enkel zwarte tekst gebruikt 

worden, want die zijn wettelijk voorbehouden voor een bepaald soort aankondigingen. 

De affiches mogen enkel worden aangebracht met behanglijm. Gebruik van spijkers, industriële 

kleefband, contactlijm e.d. is verboden. 

De affiches mogen niet groter zijn dan A1-formaat (84 x 60 cm.). Per activiteit mogen er max. 2 

affiches van A1-formaat, of 4 affiches van A2-formaat of A3-formaat op een zuil worden aangebracht. 

De affiches mogen niet langer dan 4 weken voor de datum van de activiteit worden aangebracht. 



Het is verboden affiches aan te plakken op andere openbare plaatsen dan op de affichezuilen. 

Bij overtreding van deze bepalingen kan de burgemeester doen overgaan tot verwijdering van de 

affiches op kosten en risico van de overtreder. Bij herhaling zal de organisator worden uitgesloten van 

verder gebruik van de aanplakzuilen, of kan zelfs de vergunning voor de activiteit worden ingetrokken 

door de burgemeester. 

Controles worden uitgevoerd door de lokale politie en overtredingen zullen worden beboet met 

politiestraffen. 

Artikel 19.6b 

Onder spandoek verstaan we een uitgespannen doek met een tekst en of afbeelding daarop. 

Het gemeentebestuur voorziet 10 frames voor een spandoekafmeting van 173 cm breedte en 223 cm 

hoogte.  Deze 10 frames worden door het gemeentebestuur permanent voorzien van een dubbelzijdig 

spandoek met een gemeentelijke boodschap van algemene aard. Het gemeentebestuur kan 

daarnaast, voor een bepaalde periode, toelating geven om in hetzelfde frame een enkelzijdig 

spandoek op te hangen waarbij het gemeentelijk permanent spandoek nog aan één kant zichtbaar 

blijft.  

Daarnaast voorziet het gemeentebestuur 2 frames voor 2 spandoeken met een afmeting van max. 700 

cm breedte en max. 70 cm hoogte. Voor deze frames kan het gemeentebestuur voor een bepaalde 

periode, toelating geven om een enkelzijdig spandoek op te hangen. 

Deze toelating kan, volgens de verdere bepalingen van dit reglement, enkel worden gegeven aan: 

-gemeentelijke diensten en adviesraden; 

-erkende verenigingen en organisaties; 

-niet-erkende verenigingen en organisaties binnen Hoogstraten. 

Het ophangen van spandoeken buiten de hiervoor bestemde frames, wordt in principe niet 

toegestaan.  

De boodschap die via een spandoek wordt verspreid, moet betrekking hebben op: 

-aankondigingen van activiteiten, evenementen, manifestaties, tentoonstellingen, party's…die plaats 

vinden op het grondgebied van Hoogstraten en die over alle wettelijke vergunningen beschikken. De 

vermelding van sponsors mag maximum 30 % van de totaal beschikbare ruimte op het spandoek 

innemen. 

Komen niet in aanmerking: 

-commerciële boodschappen; 

-boodschappen van filosofische, religieuze of politieke aard; 

-boodschappen die in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden. 

Om opgehangen te mogen worden in het spandoekframe, moet het spandoek voldoen aan volgende 

technische voorschriften: 

De 10 frames voor een spandoekafmeting van 173 cm breedte en 223 cm hoogte: 

-het spandoek heeft exact de volgende afmetingen: 173 cm breedte en 223 cm hoogte; 

-het materiaal moet bestaan uit een doek met een maximum gewicht van 500 gr/m² dat B1/M1 

gecertificeerd (brandvertragend) is; 

-het spandoek moet eenzijdig bedrukt zijn; 



-het spandoek is rondom voorzien van 32 zeilogen die geschikt zijn om met spanrubbers in het frame 

te bevestigen, de afstand tussen zeilogen is 30 cm. 

De 2 frames voor 2 spandoeken met spandoekafmeting van max. 700 cm breedte en max. 70  cm 

hoogte: 

-het spandoek mag de max. afmetingen van max. 700 cm breedte en max. 70 cm hoogte niet 

overschrijden; 

-het spandoek moet eenzijdig bedrukt zijn; 

-het spandoek moet rondom voorzien worden van zeilogen die geschikt zijn om met spanrubbers op 

het rasterframe te bevestigen. De afstand tussen de zeilogen moet zodanig zijn dat het spandoek 

veilig en strak kan opgehangen worden. 

De aanvragen voor het gebruik van een spandoekframe moeten maximum een half jaar en minimum 

75 kalenderdagen voor het begin van het evenement worden ingediend. Elke aanvraag bevat een 

grafisch ontwerp voor het spandoek en een opgave van de gewenste periode(s) wanneer en de 

frames waar men ze wil ophangen. Aanvragen worden in behandeling genomen aan de onthaalbalie 

vrije tijd. Binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag, neemt het gemeentebestuur een beslissing. 

Een aanvraag voor aankondiging van een terugkerend evenement moet ieder jaar opnieuw worden 

herhaald. 

De behandelende dienst oordeelt of de inhoud van het aangevraagde spandoek voldoet aan de 

bepalingen uit dit reglement. Op basis hiervan krijgt de aanvrager een toelating of weigering. Indien de 

aanvrager hiermee niet akkoord gaat, neemt het college van burgemeester en schepenen een 

bindend besluit. 

Alle aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst. Bij een aanvraag voor eenzelfde 

periode en plaats, worden volgende voorrangsregels gehanteerd: 

- 1. aanvragen door gemeentelijke diensten en adviesraden; 

- 2. aanvragen door erkende verenigingen; 

- 3. aanvragen door niet-erkende verenigingen uit Hoogstraten. 

De aanvrager levert zelf de nodige spandoeken aan de onthaalbalie vrije tijd en dit uiterlijk zeven 

werkdagen voor het begin van de gebruikstermijn. De spandoeken worden geplaatst en verwijderd 

door gemeentepersoneel. Te laat binnengebrachte spandoeken worden niet opgehangen. De 

standaardperiode voor het ophangen van een spandoek bedraagt 14 kalenderdagen voor de aanvang 

van de activiteit tot maximum 5 dagen na het einde van de activiteit. In overleg met de behandelende 

dienst en in functie van andere aanvragen, kan deze periode verlengd worden. Zeven werkdagen na 

het einde van de gebruikstermijn kunnen de spandoeken opgehaald worden. Aanvragers die te laat of 

geen spandoek leveren worden beboet conform de tarieven op het retributiereglement voor gebruik 

van de uitleendienst. Spandoeken die een maand na het einde van de activiteit niet zijn opgehaald, 

worden eigendom van het stadsbestuur. 

Artikel 19.7 – evenementenkalender 

In de evenementenkalender worden de activiteiten van de verenigingen opgenomen die toegankelijk 

zijn voor het grote publiek. De kalender wordt zowel op papier als elektronisch verspreid. 

Artikel 20 – communicatiekanalen 

De gemeente kan haar communicatiekanalen ter beschikking stellen van verenigingen en organisaties 

die een boodschap van algemeen belang willen verkondigen. De communicatiedienst stelt hiertoe een 

communicatieplan op. 

Artikel 21 – recepties, ontvangsten en persconferenties 



De gemeente ontvangt verenigingen die door hun prestatie voor een positieve uitstraling van de stad 

en haar inwoners zorgden. Ter gelegenheid van een evenement kan de gemeente ook ondersteuning 

bieden bij de organisatie van een receptie of persconferentie.  

Artikel 22 – advies voor verenigingen 

De gemeentelijke diensten kunnen de verenigingen in hun werking ondersteunen door hen goede 

adviezen te verstrekken. Zo zullen de bouwdienst en de brandweer hun adviezen geven in verband 

met de stedenbouwkundige voorschriften en brandveiligheid van de lokalen en gebouwen van 

verenigingen. Ook bij nood aan lokalen kunnen de gemeentelijke diensten hun advies geven en 

doorverwijzen naar de correcte aanspreekpunten, contactpersonen. 

Artikel 23 – extra dienstverlening aan opstartende verenigingen 

Startende verenigingen kunnen in hun eerste werkingsjaar middels een tijdelijke erkenning beroep 

doen op ambtelijke ondersteuning voor maximum twee vergaderingen en gratis drukwerk tijdens het 

eerste halfjaar. 

Artikel 24 – bemiddeling 

In geval van betwistingen tussen verenigingen of binnen een vereniging kunnen de gemeentelijke 

diensten optreden als bemiddelaar, maar enkel indien alle partijen instemmen met deze 

bemiddelingsrol. 

Artikel 25 – tarieven 

Het gebruik van de dienstverlening en de tarieven worden vastgelegd in een apart door de 

gemeenteraad vast te stellen reglement. De inkomsten die het gemeentebestuur verkrijgt via de 

dienstverlening worden in principe opnieuw in de dienstverlening geïnvesteerd. Elke erkende 

vereniging mag voorstellen indienen om de werking of het aanbod van de dienstverlening te 

optimaliseren. 

HOOFDSTUK 5: VERHUUR ACCOMMODATIE 

Artikel 26 – verhuur accommodatie 

De gemeente verhuurt de accommodatie die zij tot haar beschikking heeft (in eigendom of gehuurd) 

tegen een gunsttarief aan erkende verenigingen en erkende organisaties. Aanvragen van privé-

personen of initiatieven met een winstgevend doel komen hier niet voor in aanmerking. 

Onderverhuring is verboden. 

Artikel 27 – beheerder 

Voor elke ruimte zal een beheerder worden aangesteld door het college van burgemeester en 

schepenen. De beheerder let op de netheid van het lokaal en ziet erop toe dat de technische uitrusting 

van de ruimte in orde is (licht, verwarming, projectiemateriaal, sportmaterialen, …). De beheerder kan 

mits duidelijke verantwoording beslissen dat gedurende een bepaalde periode of op een bepaald 

tijdstip het gebruik van de ruimte wordt geschorst. De aanstelling van een beheerder gebeurt door het 

college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 28 – ruimten 

De ruimten die kunnen afgehuurd worden van of via de gemeente worden in een addendum of bijlage 

opgenomen bij dit reglement. Dit addendum kan aangepast worden door een beslissing van het 

schepencollege. 

De sportinfrastructuur mag enkel gehuurd worden voor sportieve evenementen, trainingen,… De 

andere gebouwen enkel voor vergaderingen, lezingen,…Feestjes en fuiven komen hier niet voor in 

aanmerking. De speelplaatsen mogen gebruikt worden voor openlucht activiteiten.  

Artikel 29 – aanvragen en sleutelbeheer 



De aanvragen voor sportinfrastructuur gebeuren in het administratief centrum. De gemeentediensten 

behandelen de aanvraag in samenspraak met de beheerder van het gebouw, waar ook de sleutels 

worden afgehaald en terugbezorgd mits betaling van een borg. De huurprijs wordt achteraf 

gefactureerd via de gemeentediensten op basis van de gegevens aangereikt door de beheerder. 

De aanvragen voor de andere ruimten gebeurt bij de beheerder van de betrokken accommodatie. Met 

hem/haar worden de concrete afspraken i.v.m. sleutels en dergelijke gemaakt. De beheerder vraagt 

de borgstelling, de huurprijs wordt achteraf gefactureerd via de gemeentediensten op basis van de 

gegevens aangereikt door de beheerder. 

Artikel 30 - tarieven 

De tarieven voor de huur en borgstelling worden vastgelegd in een apart door de gemeenteraad 

goedgekeurd reglement. De huurprijzen zijn inclusief verlichting en verwarming. 

Artikel 31 – aanvrager 

De aanvrager verbindt er zich toe de ruimte met de nodige zorg te behandelen en de kosten te dragen 

in geval van beschadiging of diefstal. De aanvrager laat de accommodatie in dezelfde staat achter 

waarin hij of zij het heeft aangetroffen. 

Artikel 32 – betwistingen 

Indien betwistingen in verband met de verhuur of de aangerekende kosten na overleg onopgelost 

blijven, worden deze voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Bij overtreding van 

de gemaakte afspraken of in geval van vaststelling van fraude kan de betrokken aanvrager uitgesloten 

worden van het gebruik van de accommodatie. 

HOOFDSTUK 6: REGLEMENT TOEWIJZING UITBATING VAN EEN PRIVATE PARKING 

Artikel 33 – doel 

Het gemeentebestuur wil tijdens grootschalige publieksmanifestaties het aantal parkeerplaatsen op 

openbaar domein aanvullen met een aanbod van parkeerplaatsen op privé-domein.  

Artikel 34 - aanbod 

De gemeente Hoogstraten kan daarvoor ingaan op het aanbod van winkels, bedrijven, particulieren,… 

om hun parking gratis ter beschikking te stellen aan lokale verenigingen en het verzoek te bemiddelen 

bij het zoeken van een lokale vereniging voor de tijdelijke uitbating ervan onder vooraf bepaalde 

voorwaarden. Er wordt daartoe een lijst aangelegd van bijhorende data (evenementen) en locaties 

(parkeergelegenheden) . 

Artikel 35 - kandidaten 

De door het gemeentebestuur erkende verenigingen kunnen zich schriftelijk kandidaat stellen om een 

parking tijdelijk uit te baten. Deze kandidaturen worden in volgorde van ontvangst opgelijst. Nieuwe 

kandidaturen worden steeds onderaan de lijst toegevoegd. Verenigingen kunnen schriftelijk hun 

kandidatuur intrekken, waarna ze van de lijst worden geschrapt. 

Artikel 36 - toewijzing 

De gemeentediensten stellen aan de hand van de volgorde op deze lijst een beurtrol op voor de 

toewijzing van de uitbating van de parking aan de kandidaat verenigingen.  Het gemeentebestuur 

contacteert naar behoefte telkens de vereniging die bovenaan de lijst staat en aan de beurt is voor 

uitbating van een parking. Deze betrokken vereniging wordt nadien opnieuw onderaan de lijst 

toegevoegd, ongeacht of men effectief op de vraag inging. Wanneer een vereniging voor de derde 

maal haar beurt laat voorbijgaan, wordt ze conform artikel  41 geschrapt. 

Artikel 37 - bewaking 



De vereniging die aan de beurt is, verplicht zich er toe om de bewaking te organiseren met een 

voldoende aantal verantwoordelijke volwassenen. Het minimum aantal bewakers wordt opgelegd in de 

lijst van data en locaties. Zij bewaken de toegang tot de parking, zorgen voor een efficiënte circulatie 

in functie van het maximum aantal beschikbare parkeerplaatsen en begeleiden autobestuurders naar 

vrije plaatsen. Ze doen toezicht op oneigenlijk gebruik, maken nota’s of foto’s van verdachte situaties 

en zorgen door een zichtbare aanwezigheid voor een preventief effect op vandalisme of diefstal. Bij de 

minste calamiteit wordt de politie verwittigd. 

Artikel 38 - organisatie parking 

De vereniging die de parking tijdelijk uitbaat, zorgt voor de nodige fluovestjes voor de 

parkeerwachters, tijdelijke bewegwijzering, parkeertickets en voldoende wisselgeld. Aan de ingang 

worden de openingsuren van de parking duidelijk vermeld. De openingsuren zijn ofwel de uren 

waarop bewaking is voorzien of de uren waarop het hekken wordt gesloten. Het gemeentebestuur 

stelt via haar uitleendienst een parkeerpakket met onder meer fluovestjes en wegwijzers met 

vermelding betaalparking ter beschikking. Voor wisselgeld dienen de verenigingen zelf te zorgen. De 

tickets met de correcte verwijstekst kunnen door het gemeentebestuur worden aangemaakt tegen de 

geldende tarieven. 

Er wordt van de uitbatende vereniging tevens verwacht een aantal tickets dat maximum 5 % van het 

aantal parkeerplaatsen bedraagt, met een minimum van 1 ticket gratis af te staan aan de eigenaar van 

de parking. 

Artikel 39 - prijs 

De prijs van een parkeerticket wordt duidelijk aangeduid aan de inkom en mag niet hoger zijn dan de 

hoogste prijs van een gelijkaardige betaalparking in de buurt. In geval van overtreding van deze regel, 

zal de vereniging de ten onrechte geïnde inkomsten afstaan aan een goed doel en wordt conform 

artikel 10 van de lijst geschrapt. Het stadsbestuur garandeert de uitbatende verenigingen een inkomst 

van 200 euro per parking. Indien kan aangetoond worden dat de inkomsten lager zijn dan 200 euro, 

past het stadsbestuur het verschil bij. 

Artikel 40 - politie 

De politiediensten worden vooraf op de hoogte gebracht door het stadsbestuur en worden uitdrukkelijk 

verzocht regelmatig langs te komen om een oogje in het zeil te houden. Het stadsbestuur bezorgt de 

uitbatende vereniging het nummer van de interventie-eenheid van de politiediensten en bezorgt de 

politie het GSM-nummer, waarop iemand van de bewaking steeds beschikbaar is. 

Artikel 41 schrapping 

Voldoet de vereniging niet aan de gestelde voorwaarden, wordt ze voor een periode van 12 maanden 

geschrapt van de lijst en kan nadien terug een aanvraag voor opname indienen. 

HOOFDSTUK 7: RENTELOZE LENING 

Artikel 42 - kredieten voor renteloze lening 

Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kan aan een 

vereniging een renteloze lening verleend worden volgens de voorwaarden die in dit reglement worden 

vastgesteld. 

Artikel 43 - voorwaarden ontlener renteloze lening 

Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een renteloze lening moet de vereniging aan de 

volgende voorwaarden voldoen: 

-door het stadsbestuur erkend zijn als vereniging; 

-over rechtspersoonlijkheid beschikken; 



-aanvaarden om binnen de bepalingen van dit reglement voorafgaand aan de toekenning van een 

renteloze lening, verantwoording af te leggen ten aanzien van het gemeentebestuur over de 

aanwending van de geleende gelden; 

-geen renteloze lening hebben lopen. Een zelfde vereniging kan slechts aanspraak maken op een 

volgende renteloze lening van zodra het volledige bedrag van de vorige renteloze lening werd 

terugbetaald. 

Artikel 44 - doel renteloze lening 

Renteloze leningen kunnen door de gemeenteraad toegekend worden, na advies van de erkende 

adviesraad die bevoegd is voor de werksoort of categorie waarbinnen de aanvragende vereniging 

erkend is.  

De renteloze leningen worden toegekend voor: 

-aankoop van gronden en/of gebouwen; 

-nieuwbouw of aanleg van infrastructuur; 

-verbouwingswerken van infrastructuur. 

Deze investeringen hebben betrekking op projecten die onlosmakelijk verbonden zijn met de werking 

van de vereniging. De projecten situeren zich op het grondgebied van de gemeente Hoogstraten.  De 

kosten voor de bouw van een cafétaria, niet verbonden aan de infrastructuur van de vereniging, 

komen niet in aanmerking. 

Artikel 45 - administratieve voorwaarden 

De vereniging die in aanmerking wenst te komen voor het bekomen van een renteloze lening moet 

hiertoe een aanvraag indienen ten laatste op 31 december van het voorgaande kalenderjaar. 

De aanvraag moet bestaan uit: 

-voorstelling van de vereniging (de in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad gepubliceerde 

oprichtingsakte en eventuele latere wijzigingsakten, statuten, samenstelling bestuur, werkingsverslag 

van het voorbije jaar, financieel verslag); 

-voorstelling van het investeringsproject waarin de noodzaak van een renteloze lening wordt 

aangetoond; 

-minimaal een schets van de geplande werken; 

-bij aankopen het afschrift van de notariële akte of het compromis met de verkoper; 

-bij andere investeringen een financiële raming, inclusief een raming van de aankopen en werken die 

achteraf via facturen worden gestaafd. 

Ter beoordeling van het project kan het college van burgemeester en schepenen alle bijkomende 

informatie en/of documenten opvragen die het nuttig acht. 

Artikel 46 - overeenkomst 

Bij toekenning van een renteloze lening aan een vereniging wordt een overeenkomst afgesloten 

tussen de gemeente en de vereniging waarin alle modaliteiten met betrekking tot de renteloze lening 

worden opgenomen. 

De vereniging verbindt er zich toe het ontleende bedrag uitsluitend aan te wenden voor het project 

waarvoor de lening werd aangevraagd en toegestaan. Elke andere aanwending van het ontleende 

bedrag heeft van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van het totale ontleende bedrag, 

vermeerderd met de rente (wettelijke intrestvoet) vanaf de dag der uitbetaling van het ontleende 

bedrag en met de wederbeleggingsvergoeding, tot gevolg. 



Artikel 47 - controle 

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 

sommige toelagen (B.S. 06 december 1983) is van toepassing op onderhavig reglement. Deze wet 

geeft aan het gemeentebestuur het recht op informatie en financiële controle over de begroting en de 

rekening van de aanvrager. Het gemeentebestuur heeft het recht om ter plaatse de aanwending van 

de renteloze lening te controleren. De aanvrager verbindt er zich toe om de bewijsstukken van 

aanwending van de renteloze lening voor te leggen op eenvoudig verzoek van het gemeentebestuur. 

In toepassing van artikel 9, lid 2 van voormelde wet, wordt voor de toelagen met een waarde van 

1.240 euro tot 24.790 euro de aanvrager/trekker geheel vrijgesteld van de door bedoelde wet 

opgelegde verplichtingen, zonder dat hij kan worden ontslagen van de verplichtingen zoals bepaald in 

artikelen 3 en 7, lid 1, 1° van deze wet. 

Artikel 48 - bedrag renteloze lening 

De renteloze lening bedraagt 50 % (60% ingeval van samenwerking in een gezamenlijk project tussen 

2 of meer verenigingen) van de aankoopsom of van de voorgelegde facturen (incl. BTW) en dit binnen 

de perken van de goedgekeurde kredieten op de begroting. Zijn er meer aanvragen dan het 

beschikbare budget (125.000 euro per jaar) toelaat, dan wordt het totale budget evenredig verdeeld 

over de aanvragen.  

Artikel 49 - uitbetaling renteloze lening 

De uitbetaling van de renteloze lening geschiedt als volgt: 

-bij aankoop van gronden en/of gebouwen wordt de renteloze lening uitbetaald na voorlegging van het 

afschrift van notariële akte; 

-bij nieuwbouw, verbouwingswerken of aanleg van infrastructuur, op gronden in eigendom of in 

erfpacht, wordt de lening in schijven uitbetaald, op basis van de voorgelegde facturen, naargelang de 

vordering van de werken. 

De uitbetalingsmodaliteiten worden opgenomen in de afgesloten overeenkomst.  De vereniging dient 

voor elke uitbetaling een uitbetalingsaanvraag in, samen met de bewijsstukken.  Elke 

uitbetalingsaanvraag is onderworpen aan de goedkeuring van het College van Burgemeester en 

Schepenen.  Voorafgaand aan elke uitbetaling zal een controle worden uitgevoerd door het 

stadsbestuur. 

Artikel 50 afbetaling renteloze lening 

Een afbetalingsplan kan in overleg met het college van burgemeester en schepenen overeengekomen 

worden zonder dat de terugbetalingstermijn langer dan 10 jaar mag bedragen. Voor erkende 

Hoogstraatse jeugdverenigingen kan deze termijn opgetrokken worden naar 20 jaar. 

Artikel 51 - waarborg 

Tot naleving van al de verbintenissen voortvloeiend uit de leningsovereenkomst verleent de vereniging 

ten voordele van de stad en ten belope van het volledige bedrag van de renteloze lening, minimum 

één van volgende zekerheden. De soort van zekerheid moet overeengekomen worden door de beide 

partijen: 

- een bankwaarborg op eerste verzoek, afgesloten bij een kredietinstelling ingeschreven op de 

lijst van de commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen, en/of 

- een hoofdelijke solvabele borgstelling, met een maximum van 10 hoofdelijke borgstellers per 

geleend bedrag waarbij de borgstellers uitdrukkelijk afstand doen van het voorrecht van uitwinning 

zowel tegenover de ontleners, de vereniging die zij voorhouden te vertegenwoordigen, als tegenover 

haar wettelijke of feitelijke bestuurders, en/of 

- een hypothecaire borgstelling bij middel van een authentieke akte en enkel voor erkende 

Hoogstraatse jeugdverenigingen. 



Vóór de ondertekening van onderhavige overeenkomst, overhandigt de vereniging het bewijs aan het 

stadsbestuur waaruit het gesteld zijn van de bewuste afdoende zekerheid (zekerheden) ten voordele 

van de gemeente en ten belope van het volledige bedrag van de renteloze lening blijkt (blijken). 

De ontleners stemmen ermee in dat de gemeentelijke subsidies die aan de vereniging verschuldigd 

zouden zijn, jaarlijks zo nodig en zo mogelijk kunnen verrekend worden ten belope van de in dat jaar 

aan de gemeente verschuldigde en niet gedane terugbetaling. 

Artikel 52 - bijkomende vereisten 

Alle wettelijke vergunningen, keuringen, toelatingen e.d. moeten aangevraagd en bekomen worden 

door de vereniging.  Registraties, taksen, administratiekosten e.d. zijn ten laste van de vereniging. 


