
1 
 

Subsidiereglement fuifbus – stad Hoogstraten – gemeenteraad 24 februari 2020 

 

SUBSIDIEREGLEMENT FUIFBUS 
STAD HOOGSTRATEN 

Gemeenteraad 24 februari 2020 

 
Artikel 1 – Doel en doelgroep 
 
Binnen de perken van het vastgestelde financiële meerjarenplan, kan de stad Hoogstraten een subsidie 
verlenen aan erkende Hoogstraatse jeugdverenigingen voor het inleggen van een fuifbus, bestemd voor 
het veilig vervoer van feestvierders naar en van een jeugdfuif georganiseerd door deze verenigingen op 
het grondgebied van de stad. 
 
 
Artikel 2 – Verklaring termen of begrippen 
 
1. Erkende Hoogstraatse jeugdvereniging: een jeugdvereniging zoals omschreven in het globaal 

reglement ter ondersteuning van lokale verenigingen, welke in toepassing van voormeld reglement 
erkend werd door de stad Hoogstraten. 

2. Fuifbus: voor het collectief vervoer van personen ontworpen en gebouwd motorvoertuig met meer 
dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend. 

3. Jeugdfuif: een occasioneel evenement met een openbaar karakter met als doel dans- of muziek, 
waarbij het verwachte publiek voor meer dan 50% bestaat uit jongeren tussen 16 en 25 jaar1. 

4. Werkjaar: de periode die loopt van 1 september van het vorige jaar tot 31 augustus van het lopende 
jaar. 

 
 
Artikel 3 – Voorwaarden 
 
Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet aan al de volgende voorwaarden voldaan zijn: 
 
3.1. Voorwaarden waaraan de aanvrager cumulatief moet voldoen: 
 
a. De aanvrager is een erkende Hoogstraatse jeugdvereniging; 
b. De aanvrager is de organisator van de jeugdfuif welke de aanleiding is voor het inleggen van de 

fuifbus; 
c. De aanvrager voldoet aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere toekenningen van 

gelijkaardige of andere subsidies van de stad Hoogstraten. 
 
3.2. Voorwaarden waaraan het project cumulatief moet voldoen: 
 
a. Het betreft vervoer van personen met een fuifbus naar en van een jeugdfuif; 
b. De jeugdfuif vindt plaats op het grondgebied van de stad Hoogstraten; 
c. De jeugdfuif werd vergund conform de toepasselijke reglementen - o.a. van de stad Hoogstraten - 

en voldoet aan de voorwaarden opgelegd in de verleende vergunning(en);  
d. De aanvrager is verantwoordelijk voor de organisatie van de fuifbus; De aanvrager stelt een 

professionele busmaatschappij (onderneming in personenvervoer over de weg) aan, welke beschikt 
over alle nodige vergunningen, erkenningen, e.d. en voldoet aan de toepasselijke regelgeving;  

e. De aanvrager spreekt de routes af met de busmaatschappij, rekening houdende met volgende 
minimumeisen; 

• het vervoer staat minimaal van 22:00u  tot 03:00u ter beschikking van de feestvierders; 

• de feestvierders worden vanuit diverse centrale op- en afstapplaatsen naar de jeugdfuif en 
terug gebracht; Minstens twee van de op- en afstapplaatsen bevinden zich op het 
grondgebied van de stad Hoogstraten (waaronder de locatie van de jeugdfuif);  De 
eventuele overige op- en afstapplaatsen kunnen zich in de naburige gemeenten bevinden; 

f. De aanvrager voorziet minstens één begeleider op de fuifbus, de begeleider moet permanent op de 
fuifbus aanwezig zijn; is het aanspreekpunt voor de chauffeur inzake het af te leggen parcours en 
de stopplaatsen, houdt de sfeer in de bus in de gaten en verwittigt de chauffeur bij problemen; 
beschrijft samen met de chauffeur vóór en nà de route de staat van de bus; is minstens 18 jaar oud; 

 
1 Cfr. definitie ‘Jeugdfuif’ reglement ‘Occasionele evenementen’, zoals opgenomen in het Uniform Gemeentelijk Politiereglement 
van de stad Hoogstraten.  
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mag in geen geval onder invloed zijn (alcohol, drugs of andere gedragsbeïnvloedende middelen); 
beschikt over een gsm en belangrijke telefoonnummers van de fuiforganisator en lokale diensten.  
 

g. Een vergoeding van maximaal 2,00 EUR per rit kan aangerekend worden per passagier. 
h. het promotiemateriaal (affiches, flyers, e.d.) en de (digitale)mediacommunicatie m.b.t. de jeugdfuif, 

vermeldt duidelijk het fuifbusaanbod en de stad als ondersteunende overheid. 
 
Artikel 4 – bedrag 
 
Het subsidiebedrag dat per werkjaar kan worden toegekend per erkende Hoogstraatse jeugdvereniging, 
bedraagt maximaal 350,00 EUR. 
 
Uitgaven voor schadefacturen komen niet in aanmerking voor subsidiëring. 
 
De subsidie kan door een erkende Hoogstraatse jeugdvereniging slechts voor één jeugdfuif per werkjaar 
aangevraagd worden. Indien eenzelfde jeugdfuif wordt georganiseerd door meerdere Hoogstraatse 
erkende jeugdverenigingen, kan elke organiserende erkende jeugdvereniging apart een aanvraag 
indienen. 
 
Het totaal toegewezen bedrag voor de subsidie voor personenvervoer naar jeugdfuiven kan jaarlijks de 
grens van €7 000 niet overschrijden. Indien de grens van €7 000 niet bereikt wordt, zal het restbedrag 
toegevoegd worden aan het budget voor basis- en werkingssubsidies voor jeugd van datzelfde werkjaar. 
 
Artikel 5 – Aanvraag subsidie 
 
De procedure voor de aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie bestaat uit twee stappen:  
 
5.1. Aanvraag deel I: Voorafgaandelijk aan de jeugdfuif 
 

• De aanvraag moet minstens 60 dagen vóór de aanvang van de jeugdfuif worden ingediend. 

• Aanvragen kunnen enkel ingediend worden bij de dienst Evenementen van de stad.  

• Bij de aanvraag wordt minstens volgende informatie gevoegd: 
- Naam, adres, mail, tel. aanvrager;  
- Naam, adres, mail, tel. vertegenwoordiger aanvrager; 
- Datum van de jeugdfuif; 
- Verwacht aantal personen in totaal; 
- Verwacht aantal jongeren tussen 16 en 25 jaar; 
- Route welke de fuifbuis zal volgen en de locatie van de op- en afstapplaatsen; 
- Offerte van de professionele busmaatschappij; 
- Ontwerp promotiemateriaal en (multi)mediacommunicatie jeugdfuif. 

 
Een laattijdige aanvraag komt niet in aanmerking voor subsidieverlening. De aanvrager die een tijdige 
maar onvolledige aanvraag indient, krijgt per mail de vraag om de ontbrekende informatie te bezorgen 
binnen de meegedeelde termijn. Een aanvraag die niet vervolledigd wordt binnen deze termijn kan niet 
meer in aanmerking komen voor subsidieverlening. 
 
5.2. Aanvraag deel II: Na de jeugdfuif 
 

• Na de jeugdfuif en in elk geval uiterlijk op 30 september van het voorgaande werkjaar waarin de fuif 
heeft plaatsgevonden, bezorgt de aanvrager volgende documenten aan de dienst Evenementen 
van de stad:  

- De factuur van de professionele busmaatschappij; Deze factuur dient op naam te zijn van 
de aanvragende erkende Hoogstraatse jeugdvereniging; De factuur vermeldt duidelijk de 
datum en benaming van de jeugdfuif en het factuurbedrag (schadefacturen uitgezonderd); 

- Standaard evaluatie;  
- Promotiemateriaal (affiche, flyer, e.d.) en print(screen) van de (digitale)mediacommunicatie 

m.b.t. de jeugdfuif. 
 
Een laattijdige aanvraag komt niet in aanmerking voor subsidieverlening. De aanvrager die een tijdige 
maar onvolledige aanvraag indient, krijgt per mail de vraag om de ontbrekende informatie te bezorgen 
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binnen de meegedeelde termijn. Een aanvraag die niet vervolledigd wordt binnen deze termijn kan niet 
meer in aanmerking komen voor subsidieverlening. 
 
Artikel 6 - Toetsing van de subsidieaanvraag 
 
Van zodra een tijdige en volledige aanvraag (zowel deel I als deel II) werd ontvangen, wordt deze 
getoetst aan de voorwaarden van onderhavig reglement. 
 
Het college van burgemeester en schepenen beslist of de aanvraag al of niet in aanmerking komt voor 
een subsidie en ingeval van toekenning van de subsidie, welk subsidiebedrag wordt toegekend, 
rekening houdende met de budgettaire beperkingen zoals omschreven onder artikel 4. 
 
Artikel 7 – Controle op de aanwending van de toegekende subsidie 
 
De stad heeft steeds het recht toezicht en controle uit te oefenen bij de begunstigde van de subsidie. 
De begunstigde verbindt er zich toe de nodige inlichtingen te verstrekken en de controle van de stad te 
aanvaarden. 
 
Artikel 8 – Sancties 
 
Indien blijkt dat de begunstigde onjuiste gegevens heeft verstrekt of indien de begunstigde één of meer 
verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement niet nakomt, kan de stad het reeds betaalde 
subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen, of in voorkomend geval beslissen tot het niet 
betalen of het gedeeltelijk niet betalen van de toegekende subsidie.  
 
Bijkomend kan - voor een periode vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen - de 
begunstigde uitgesloten worden om in de toekomst in aanmerking te komen voor subsidies van de stad. 
 
Artikel 9 - Inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2020. 
 
 


