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Goedkeuring te hechten aan het gewijzigde toelagereglement aankoop duurzame sportmaterialen
2014-2019
Samenvatting
De Sportdienst ondersteunt zijn Turnhoutse sportverenigingen financieel. Dit is een aanpassing voor het
toelagereglement aankoop duurzame sportmaterialen.
Motivering
Voorgeschiedenis
Toelage aankoop duurzame sportmaterialen (geldig van 2014 tem 31 december 2019) werd goedgekeurd door de
gemeenteraad op 2 juni 2014.
Feiten en context
We vragen volgende aanpassingen:
Duidelijkere omschrijving ‘doel van de toelage’:
Het doel van deze toelage is de kwaliteit in de Turnhoutse sportverenigingen verbeteren door hen te stimuleren tot
de aankoop van duurzaam, veilig en kwaliteitsvol sportmateriaal. De aankoop moet een verbetering of uitbreiding
zijn van de sportmaterialen. Bijkomend streven we naar gepland en doordachte investeringen door de
sportverenigingen. Het uitvoeren van kleine investeringen en/of noodzakelijke werken aan de sportaccommodatie
waarvan de investeringskost kleiner is dan 10.000 euro vallen eveneens onder dit reglement.
Toevoeging in functie van de BTW :
De toelage wordt als volgt toegekend:
- De toelage wordt berekend op het totale bedrag exclusief BTW, wanneer de vereniging BTW-plichtig is.
o Er wordt een uitzondering toegestaan voor sportverenigingen die gebruik maken van het stelsel
‘werkelijk verbruik’ aangezien zij geen BTW kunnen recupereren voor deze aankopen. Het is aan de
sportvereniging in kwestie zelf om de Sportdienst hiervan op de hoogte te brengen en dit aan te
tonen. Zo niet, wordt steeds de toelage berekend op het totale bedrag exclusief BTW.
Aanpassing Artikel 7:
Verduidelijking van de zaken die niet in aanmerking komen:
- De aankoop van hardware & software. Deze worden niet aanzien als duurzaam omwille van de beperkte
levensduur.
- De aankoop van persoonsgebonden uitrusting (ballen, rackets, schoenen, vinnen, …).
Toevoeging ivm aparte regeling met betrekking tot de aankoop van ‘netten’:
Bij de aankoop van volledige nieuwe sportuitrusting/-installaties zijn de netten inclusief en komen deze in
aanmerking tot toelage. Het vervangen of een extra aankoop van nieuwe netten komt niet in aanmerking. Bij wijze
van voorbeeld: Een sportvereniging koopt een volledige nieuwe installatie met volleybalpalen, bijhorend net &

antennes, dan komt het net mee in aanmerking. Koopt de vereniging enkel een net, dan komt deze aankoopt niet
aanmerking.
Toevoeging: Een project wordt beoordeeld op basis van de bijgevoegde offertes & technische specificaties (detail
product, typenummer, vergelijkbare prijzen/producten, eventueel bouwjaar of keuring) van het aan te kopen
product. Het totaalbedrag van de duurzame aankopen moet groter zijn dan 1500 euro.
Nieuw: Er wordt een maximum toelage van 1.350 euro per dossier uitgekeerd, dit komt overeen met een
totaalbedrag van het project van 10.000 euro. Wanneer de sportvereniging een project uitvoert waarvan de waarde
hoger is dan 10.000 euro, blijft het maximum toelagebedrag 1.350 euro.
Aanvulling: In een begrotingsjaar kunnen er meerdere aanvragen worden ingediend waardoor het totaal van de
berekende toelagen van dat jaar, het in de stadsbegroting voorziene budget (jaartal/6490021/CVT/040)
overschrijdt. In dat geval worden alle berekende toelagen evenredig herberekend zodat het in de stadsbegroting
voorziene budget niet wordt overschreden.
Advies
De werkgroep erkenningen en subsidies van de Turnhoutse Sportraad kwam 2 maal samen op 18 2 2015 en 19 03
2015 om de reglementen te evalueren in samenspraak met de sportfunctionaris. De aanpassingen werden
voorgelegd aan de Turnhoutse Sportraad en werden goedgekeurd op 25 03 2015.
Positief advies dienst Financiën mits 2 aanpassingen. Deze aanpassingen zijn rechtstreeks verwerkt in de
reglementen.
Besluit
De gemeenteraad keurt het Toelagereglement aankoop duurzame sportmaterialen 2014-2019 goed. Vanaf 2015
vervangt dit het vorige gelijknamige reglement dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 juni 2014.
Financiële gevolgen
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Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
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Sportdienst
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Financiële ondersteuning van sportverenigingen Toelagereglement voor de aankoop van duurzame
sportmaterialen
I.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: voorwerp van de toelage
Binnen de perken van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget en de op de actie
“jaartal/6490021/CVT/0740” bestemde middelen, kan een toelage worden toegekend aan sportverenigingen voor
de aankoop van duurzame sportmaterialen.
Het doel van deze toelage is de kwaliteit in de Turnhoutse sportverenigingen verbeteren door hen te stimuleren tot
de aankoop van duurzaam, veilig en kwaliteitsvol sportmateriaal. De aankoop moet een verbetering of uitbreiding

zijn van de sportmaterialen. Bijkomend streven we naar gepland en doordachte investeringen door de
sportverenigingen.
Het uitvoeren van kleine investeringen en/of noodzakelijke werken aan de sportaccommodatie waarvan de
investeringskost kleiner is dan 10.000 euro vallen eveneens onder dit reglement.
Artikel 2: looptijd
Dit reglement start in 2015 en eindigt op 31 december 2019. Vanaf 2015 vervangt dit het vorige gelijknamige
reglement dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 juni 2014.
Artikel 3: betaling
De toelage wordt uitbetaald binnen de twee maanden nadat het college van burgemeester en schepenen ze heeft
toegekend. De toelage wordt uitbetaald op het bankrekeningnummer dat werd meegedeeld door de aanvrager.
Artikel 4: voorwaarde om in aanmerking te komen voor de toelage
- De vereniging mag geen commerciële doelstellingen hebben of gedirigeerd worden vanuit een winstgevende
organisatie.
- Indien er geen facturen of bewijsstukken worden binnengebracht vervalt het dossier en zal er geen toelage
bekomen worden. Enkel gevallen van heerkracht/dringende investeringen kunnen door de werkgroep
erkenningen en subsidiëring nog besproken worden.
- Kosten voor noodzakelijke werken aan de sportaccommodatie komen enkel in aanmerking wanneer de
sportvereniging in hoofdzaak eigenaar of beheerder is van deze accommodatie of wanneer ze een langdurige
overeenkomst (> 5 jaar) met de eigenaar kan voorleggen.
Artikel 5: BTW aspect van deze toelage
De toelage wordt als volgt toegekend:
- De toelage wordt berekend op het totale bedrag exclusief BTW, wanneer de vereniging BTW-plichtig is.
o Er wordt een uitzondering toegestaan voor sportverenigingen die gebruik maken van het stelsel
‘werkelijk verbruik’ aangezien zij geen BTW kunnen recupereren voor deze aankopen. Het is aan de
sportvereniging in kwestie zelf om de Sportdienst hiervan op de hoogte te brengen en dit aan te
tonen. Zo niet, wordt steeds de toelage berekend op het totale bedrag exclusief BTW.
- De toelage wordt berekend op het totale bedrag inclusief BTW, wanneer de vereniging niet BTW-plichtig is.
Artikel 6: uitgaven die niet in aanmerking komen
Volgende zaken komen niet in aanmerking:
- De aankoop van hardware & software. Deze worden niet aanzien als duurzaam omwille van de beperkte
levensduur.
- De aankoop van persoonsgebonden uitrusting (ballen, rackets, schoenen, vinnen, …).
- Keuringen en verzekeringen
- Standaard onderhoudswerken of -kosten
- De bouw of het verbouwen van kantines
- Verenigingen die al via een ander Turnhouts toelagereglement gesubsidieerd worden voor dezelfde
werken/materialen
Aparte regeling met betrekking tot de aankoop van ‘netten’:
Bij de aankoop van volledige nieuwe sportuitrusting/-installaties zijn de netten inclusief en komen deze in
aanmerking tot toelage. Het vervangen of een extra aankoop van nieuwe netten komt niet in aanmerking. Bij wijze
van voorbeeld: Een sportvereniging koopt een volledige nieuwe installatie met volleybalpalen, bijhorend net &
antennes, dan komt het net mee in aanmerking. Koopt de vereniging enkel een net, dan komt deze aankoopt niet
aanmerking.
Artikel 7: definities
Volgende definities worden gehanteerd:
Werkgroep erkenningen en subsidies: werkgroep bestaande uit leden uit de sportraad, sportfunctionaris en
schepen van sport. Zij beoordelen de projecten, vragen advies aan de sportraad waarna dit advies aan het college
van burgemeester en schepenen wordt bezorgd.

Duurzaam: de gebruiksduur van het materiaal wordt door de werkgroep op minimum 5 jaar geschat. Het
gesubsidieerde goed blijft bij voorkeur minsten 5 jaar in bezit van de betoelaagde vereniging.
Project: Een aanvraag en de offerte(s) van alle duurzame investeringen die de club de volgende maanden denkt uit
te voeren. Een project kan bestaan uit meerdere facturen. Het totaalbedrag van het project is groter dan 1500 euro.
ijs van betaling met de vermelding ‘factuur’ en met een factuurnummer.

II.

CRITERIA

Artikel 8: Criteria
Een project wordt beoordeeld op basis van de bijgevoegde offertes & technische specificaties (detail product,
typenummer, vergelijkbare prijzen/producten, eventueel bouwjaar of keuring) van het aan te kopen product. Het
totaalbedrag van de duurzame aankopen moet groter zijn dan 1.500 euro.
Enkel de uitgevoerde aankopen/investeringen komen in aanmerking voor toelage, mits verantwoording van de
gedane kosten op basis van een factuur en betalingsbewijs. De aankoop kan gestaafd worden door foto’s en/of een
bezoek ter plaatse.
De kosten die in aanmerking komen worden in schijven verdeeld:
Schijven:
1.500 euro tot en met 5.000 euro
5.001 tot en met 10.000 euro
> 10.000 euro

20%
7%
0%

Er wordt een maximum toelage van 1.350 euro per dossier uitgekeerd, dit komt overeen met een totaalbedrag van
het project van 10.000 euro. Wanneer de sportvereniging een project uitvoert waarvan de waarde hoger is dan
10.000 euro, dan blijft het maximum toelagebedrag 1.350 euro.
In een begrotingsjaar kunnen er meerdere aanvragen worden ingediend waardoor het totaal van de berekende
toelagen van dat jaar, het in de stadsbegroting voorziene budget (jaartal/6490021/CVT/040) overschrijdt. In dat
geval worden alle berekende toelagen evenredig herberekend zodat het in de stadsbegroting voorziene budget niet
wordt overschreden.

III.

PROCEDURE

Artikel 9: aanvraagprocedure
De toelageperiode loopt van 11 oktober jaar x-1 tot en met 10 oktober jaar x. Op 10 oktober wordt het dossier
afgesloten en kunnen facturen en bewijsstukken binnengebracht worden tot en met 1 december jaar x.
Turnhoutse sportverenigingen kunnen 1x/jaar een project opstarten door het binnenbrengen van het
aanvraagformulier samen met offertes voor de geplande aankopen met een minimum bedrag van 1.500 euro per
project. Het project kan nadien aangevuld worden met bijkomende offertes. De bedragen van alle binnengebrachte
offertes worden opgeteld om de schijven met bijgevoegde percentages te bepalen.
Meer informatie alsook het aanvraagformulier kan ten alle tijden opgevraagd worden bij de Sportdienst.
Stad Turnhout – Sportdienst
Postadres: Campus Blairon 200
Bezoekadres: Grote Markt 1
2300 Turnhout
014 44 33 32
sportdienst@turnhout.be
Artikel 10: beslissing over toekenning & berichtgeving van subsidie
De werkgroep erkenningen en subsidies bespreekt de aanvragen na ontvangst. De sportvereniging ontvangt ten
laatste 2 maanden na het indienen van hun aanvraag berichtgeving over de toekenning.
Ook wanneer er bijkomende offertes toegevoegd worden aan het dossier ontvangt de sportvereniging ten laatste 2
maanden na het indienen van de bijkomende offertes berichtgeving over de toekenning. Indien één of meerdere

van bovenstaande voorwaarden wijzigen nadat de toelage is toegekend, dient de Sportdienst/Sportraad hiervan in
kennis gesteld te worden.
Het college van burgemeester en schepenen beslist, op basis van dit advies, over de toekenning van de toelage.
Artikel 11: afrekeningprocedure
De toegekende dossiers worden afgesloten op 10 oktober in het lopende aanvraagjaar. De sportvereniging brengt
ten laatste alle facturen, verantwoording en bewijsstukken (inclusief betalingsbewijzen) van de uitgevoerde
werken/aangekochte materialen binnen voor 1 december. Op basis van de binnengekomen facturen en
verantwoording wordt het subsidiebedrag bepaald.
Artikel 12: controle op de aanwending
Iedere begunstigde van een toelage moet deze gebruiken voor het doel waarvoor zij is toegekend. Het
gemeentebestuur, of een afgevaardigde, hebben steeds toegang tot alle informatie betreffende de toelage en het
recht om ter plaatse na te gaan of de verleende toelage werd aangewend voor het doel waarvoor ze werd
toegekend.
Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met het doel, kan de toelage geheel of gedeeltelijk worden
teruggevorderd.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen is
verplicht.
Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
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