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Verbouwings- en/of saneringswerken aan 
jeugdlokalen  

Subsidiereglement 
 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 november 2014 
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 27 november 2014 

 

I.  Algemene bepalingen 

Artikel 1. 

Voor zover een krediet in de gemeentebegroting is ingeschreven, kan het 
gemeentebestuur een toelage verlenen: 

• voor het bouwen en/of saneren van jeugdverenigingslokalen, volgens de 

hierna vermelde voorwaarden en modaliteiten; 

• voor het huren van lokalen en/of materialen. 

Artikel 2. – Voorwaarden 

1.  De aanvrager 

Om aanspraak te kunnen maken op de specifieke toelage voor de verbouwing of 
sanering van jeugdlokalen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 

• Een vereniging 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 van een 
gewestelijke of landelijke organisatie met een dergelijk statuut. 

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

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

gemeente Zandhoven. 
• De vereniging moet: 

- Ofwel eigenaar zijn van het lokaal; 

- Ofwel het lokaal voor nog ten minste 6 jaar in erfpacht hebben; 
- Ofwel het lokaal voor nog ten minste 6 jaar ongestoord in huur hebben. 

2.  Het jeugdverenigingslokaal 

Hieronder wordt verstaan een gebouw of zelfstandig aanwendbaar gedeelte van een 
gebouw dat gebruikt wordt voor het ontplooien van de werking en de activiteiten van 

de aanvrager, met uitsluiting van de permanent aan derden verhuurde of ter 
beschikking gestelde gedeelten.  Het lokaal moet gelegen zijn op het grondgebied 
van de gemeente Zandhoven. 
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3.  Vergunningen 

Om voor betoelaging in aanmerking te komen, moeten alle wettelijk opgelegde 
vergunningen bekomen zijn. 

Artikel 3. – Voor betoelaging in aanmerking komende kosten: 

Als uitgangspunt wordt genomen dat tussenkomsten voor investeringen enkel 

kunnen wanneer werken uitgevoerd worden die noodzakelijk zijn voor de veiligheid 
en/of de goede staat van het gebouw.  Investeringen voor volgende uitrusting(en) 
komen voor betoelaging in aanmerking: 

• Isolatiewerken; 
• Verwarmingsinstallatie (toestellen inbegrepen); 

• Elektriciteitswerken; 
• Aanleg gasleidingen; 
• Bezetten van muren en plafonds; 

• Plaatsen van ramen en deuren; 
• Beglazing; 
• Bevloering; 

• Sanitaire uitrusting (toestellen inbegrepen); 
• Afvoer afvalwaters (aflopen, septische put, aansluiting op de riolering); 
• Algemene verlichtingstoestellen; 

• Brandbeveiligingsinstallatie (toestellen inbegrepen); 
• Schilderwerken die de staat van het gebouw ten goede komen; 

Artikel 4. – Niet voor betoelaging in aanmerking komende kosten: 

Komen niet voor betoelaging in aanmerking, de kosten voor de roerende uitrusting 
van het verenigingslokaal, zoals: 

• Bemeubeling; 
• Elektrische apparaten; 
• Kook- en eetgerei; 

• Keukeninstallaties en –uitrusting; 
• Tapinstallaties; 
• Speciale verlichtingstoestellen (spots, e.d.m.); 

• Radio’s stereoketens, pick-ups, bandrecorders, cassetterecorders, 
filmapparatuur enz.; 

• Apparaten voor de werking van het verenigingslokaal (kopieertoestellen, 

zeefdrukinstallaties, offset-apparaten, stencileermachines, enz….); 
• Werking- en onderhoudsprodukten, onderhoudsgerief, enz. 

Deze opsomming is niet beperkend. 

II.  Toelage of steun 

Artikel 5. 

Het gemeentebestuur zal een toelage verlenen van: 

• 50% van de materiaalkosten (incl. BTW) van de verantwoorde verbouwing- en 

saneringswerken.  De toelage is beperkt tot maximum €500 per vereniging en 
per dienstjaar. 



 

Gemeentebestuur Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 3 

• 75% van de materiaalkosten van verantwoorde werken die specifiek in het 

kader van veiligheid worden uitgevoerd.  De toelage is beperkt tot maximum 
€500 per vereniging en per dienstjaar. 

Een vereniging kan zowel subsidies verkrijgen voor verbouwing- en saneringswerken 

als voor de verbouwingswerken in het kader van veiligheid. 

III.  Procedure 

Artikel 6. 

Het bestuur van de vereniging of instelling, die wegens het uitvoeren van 

verbouwing- en/of saneringswerken aanspraak wenst te maken op de gemeentelijke 
toelage, moet hiertoe een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur voor 15 

november van het dienstjaar op een formulier dat er beschikking gesteld wordt. 

Artikel 7. 

Het niet of niet-tijdig inleveren van de vereiste formulieren of het verstrekken van 
onjuiste informatie, heeft tot gevolg dat de betrokken vereniging geacht zal worden 
geen aanvraag tot het bekomen van de toelage te hebben ingediend zodat de 

vereniging geen aanspraak kan maken op deze toelage voor dat werkjaar. 

IV.  Slotbepalingen 

Artikel 8. 

In geval van twijfel kan het College van Burgemeester en Schepenen steeds 

bijkomende bewijzen, informatie of uitleg vragen. 

Artikel 9. 

Bij gebruik van deze dienstverlening verklaart de betrokkene de bepalingen van dit 
reglement te aanvaarden en de stipte naleving ervan te waarborgen. 

Artikel 10. 

Wanneer fraude of misbruik wordt vastgesteld kan het College van Burgemeester en 
Schepenen de toelage inhouden of terugvorderen. 

Artikel 11. 

Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd om de toelage te kennen.  

Alle betwiste en in dit reglement niet voorziene gevallen worden door het College van 
Burgemeester en Schepenen beslecht. 

 


