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GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT 
Ondersteuning van ouderenverenigingen die een beweeg- en 

sportaanbod organiseren voor hun leden. 
 
Algemene Bepalingen: 
Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: 
Werkingsjaar: van 01 september van het vorige jaar tot 31 augustus van het lopende jaar. 
Ouderen: personen met een minimum leeftijd van 55 jaar. 
Ouderenvereniging: erkende Hoogstraatse socioculturele vereniging met als doel activiteiten 
voor ouderen aanbieden. 
Sportdag: Georganiseerde activiteit van minimaal 3 uur voor ouderen met keuze uit minstens 
3 verschillende beweeg- of sportactiviteiten. 
Erkend lesgever: Lesgever die een opleiding heeft gevolgd om een bepaalde beweeg- of 
sportactiviteit voor ouderen te geven. Dit kan een officieel diploma zijn van de Vlaamse 
Trainersschool of een opleidingsattest van een cursus.  
 

HOOFDSTUK 1.  ALGEMENE VOORWAARDEN EN PROCEDURE 

 
Artikel 1 
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten 
worden subsidies uitgekeerd aan de Hoogstraatse ouderenverenigingen die een beweeg- en 
sportaanbod organiseren op basis van de criteria opgenomen in artikel 7. De subsidie 
bestaat uit een bedrag, dat samengesteld wordt aan de hand van meerdere punten, en wordt 
slechts éénmaal per werkingsjaar toegekend. 
 
Artikel 2 
Het gemeentebestuur houdt 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 desbetreffende ouderenvereniging voor het betrokken werkjaar niet meer in 
aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie.  
 
Artikel 3 
De ouderenverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het 
globaal reglement op de ondersteuning van verenigingen omschreven 
erkenningsvoorwaarden. 
 
Artikel 4 
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: 

- De aanvraag tot subsidiëring wordt door de ouderenvereniging op de daartoe 
bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de 
aanvraagformulieren worden tussen 01 augustus en 31 augustus van het lopende 
werkingsjaar per post opgestuurd en zijn dan ook beschikbaar op de sportdienst; 

- De subsidiëring van het  lopend werkingsjaar ( van 1 september tot 31 augustus ) wordt 
bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de 
ouderenvereniging met betrekking tot dit werkingsjaar; 

- De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 01 oktober. Met laattijdige 
aanvraagdossiers wordt geen rekening gehouden. 

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 de 
Gemeentelijke Sportraad Hoogstraten vzw. 

 
 



 
Artikel 5 
De ouderenvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere 
gemeentelijke kanalen, behoudens mogelijke project/evenement subsidies.  
 
Artikel 6 
De ouderenverengingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de wet 
van 14 november 1983, namelijk de ouderenvereniging moet de subsidie gebruiken voor het 
doel waarvoor de subsidie is toegekend.  
 

HOOFDSTUK 2.  VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET ORGANISEREN 
VAN EEN BEWEEG- EN SPORTAANBOD DOOR 
OUDERENVERENIGINGEN. 

 
Artikel 7 
Volgende organisaties komen in aanmerking: 

- Organiseren van 5 beweeg- of sportlessen. Deze lessen worden gegeven door een 
erkend lesgever en minimaal 5% van de leden nemen hieraan deel. 

- 1 punt per 5 lessen 
- Organiseren van deelname met de vereniging aan een regionale of provinciale 

sportdag. Minimaal 5% van de leden nemen deel aan deze sportdag.  
- 1 punt per deelname aan een regionale of provinciale sportdag 

- Organiseren van deelname met de vereniging aan de gemeentelijke sportdag. 
Minimaal 5% van de leden nemen deel aan deze sportdag 

- 2 punten per deelname aan de gemeentelijke sportdag  
 
1 punt wordt gelijkgesteld met een subsidie van 50 euro. De maximale subsidie per 
ouderenvereniging bedraagt 300 euro.   
 

HOOFDSTUK 3.   INWERKINGTREDING. 

 
Artikel 8: 
Het reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2016.  


