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I.  Algemene bepalingen 

Artikel 1. 

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten kan de gemeente 
Zandhoven aan de jeugdverenigingen een tussenkomst verlenen in de 
vervoerkosten van haar leden en naar een bivakplaats. 

Artikel 2. 

Om aanspraak te kunnen maken op deze toelage dienen ten minste 15 leden van 

de jeugdvereniging aan het bivak deel te nemen. 

Artikel 3. 

Om aanspraak te kunnen maken op deze toelage moet voldaan worden aan de 
volgende voorwaarden: 

• De aanvragende vereniging dient een vereniging te zijn opgericht op 

particulier initiatief met het statuut van een vereniging zonder winstoogmerk, 
een feitelijke vereniging wier oogmerken niet op winstbejag zijn gericht of een 
lokale geleding of afdeling zijn van een gewestelijke of landelijke organisatie 

met een dergelijk statuut; 

• De zetel van de vereniging dient zich op grondgebied van de gemeente 
Zandhoven te bevinden; 

• 2/3 van de leden moet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de 
gemeente Zandhoven. 

II.  Toelage of steun 

Artikel 4. 

Het gemeentebestuur zal een toelage verlenen van 75% van de vervoerskosten 
met een maximale tussenkomst van €500 per jaar en per vereniging. 

III.  Procedure 

Artikel 5. 

De toelage dient voor 15 november van het lopende dienstjaar aangevraagd te 
worden. 

 



 

Gemeentebestuur Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 2 

Artikel 6. 

De aanvraag moet door de betrokken vereniging schriftelijk ingediend worden, op 
de daarvoor bestemde aanvraagformulieren, bij het College van Burgemeester en 

Schepenen, Liersebaan 12 te 2240 Zandhoven. 

IV.  Slotbepalingen 

Artikel 7. 

Gebeurlijke geschillen zullen door het College van Burgemeester en Schepenen 

beslecht worden. 

Artikel 8. 

Het gemeentebestuur kan de uitbetaalde toelage geheel of gedeeltelijk 
terugvorderen indien deze werd toegekend op basis van een onjuiste aangifte. 

Artikel 9. 

De aanvrager dient de bepalingen van dit reglement te aanvaarden evenals de 

controle van het gemeentebestuur in verband met deze aanvraag. 

 


