Goedgekeurd door de gemeenteraad van ???

REGLEMENT TOELAGEN VRIJETIJDSPARTICIPATIE
1 januari 2020 - 31 december 2025
1. Toelage vrijetijdsparticipatie voor verenigingen die mensen in armoede laten participeren door het
verminderen van de financiële drempel
1.1. Wie kan hierop beroep doen?
-

-

Erkende Turnhoutse sportverenigingen: elk jaar keurt het college van burgemeester en schepenen een lijst
goed van erkende sportverenigingen.
Leden van het Turnhoutse Forum Cultuur
Erkende Turnhoutse jeugdverenigingen: elk jaar keurt het college van burgemeester en schepenen een lijst
goed van erkende jeugdverenigingen bij de verdeling van de subsidies.
Erkende Turnhoutse seniorenverenigingen: elk jaar keurt het college van burgemeester en schepenen een
lijst goed van erkende seniorenverenigingen bij de verdeling van de subsidies.
Verenigingen die als partner in opdracht van de stad Turnhout een vrijetijdsaanbod aanbieden in de
schoolvakanties en/of buiten de schooluren.
Optisport vzw voor de zwemlessen in groep

1.2. Waarvoor kunnen deze verenigingen en organisaties een toelage krijgen?
Inwoners uit Turnhout, met een UiTPAS met kansentarief:
- die zich aansluiten bij een vereniging zoals omschreven in 1.1. betalen de helft van het lidgeld;
- die deelnemen aan een kamp georganiseerd door een vereniging zoals omschreven in 1.1 betalen de helft
van het kampgeld. Een kamp is een activiteit van 1 of meerdere dagen, met of zonder overnachting.
De vereniging kan een aanvraag indienen om de minder inkomsten te recupereren via het formulier “aanvraag
toelage lidgeld/kampgeld”. Per kwartaal worden de aanvragen verwerkt en de toelages uitbetaald.
De toelage wordt aangevraagd voor het einde van de periode waar het lidgeld/kampgeld betrekking op heeft (dit
kan een kalenderjaar of het einde van een werkjaar zijn).
2. Toelage voor verenigingen die vrijetijdsinitiatieven organiseren en mensen in armoede als doelgroep hebben
2.1. Wie kan hierop beroep doen?
Verenigingen die mensen in armoede als doelgroep hebben en die vrijetijdsactiviteiten/uitstappen organiseren.
Minstens 80% van de deelnemers van de activiteiten moeten inwoners van Turnhout zijn.
Deze verenigingen zijn erkend door Stad Turnhout
- via een convenant waarin het organiseren van vrijetijdsactiviteiten voor mensen in armoede beschreven
staat zonder dat hiervoor specifiek middelen voorzien zijn;
- als ‘bewoner’ van Villa Mescolanza – bewoner die zich richt op mensen in armoede;
- via een collegebesluit waarin deze opdracht opgenomen wordt. Dit besluit kan aangemaakt worden naar
aanleiding van een aanvraag voor deze toelage en geldt dan voor de duur van dit reglement.
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2.2. Waarvoor kunnen deze verenigingen een toelage krijgen?
Deze verenigingen kunnen een toelage krijgen voor de organisatie van een socio-culturele activiteit.
De toelage bedraagt maximaal 80% van de onkosten voor de activiteit (vervoersonkosten, inkomgelden,
reservatiekosten, (audio-)gids,..) en maximaal het verschil tussen deze onkosten en de inkomsten betaald voor
deelname door de deelnemers. Speciale tarieven voor mensen in armoede (UiTPAS) worden niet extra
meegerekend als kost voor de berekening van de toelage.
Een vereniging kan voor een activiteit slechts 1 maal toelage krijgen van stad Turnhout voor een zelfde doel.
Voor activiteiten die plaatsvinden op meer dan 100 km (enkele) afstand van het centrum van Turnhout wordt
maar voor 60% tussen gekomen in de vervoersonkosten. Dit om de participatie aan vrijetijdsactiviteiten in de
eigen regio te bevorderen en om de vervoersonkosten te drukken.
De toelage kan aangevraagd worden ten laatste 2 maanden voor de activiteit door het ingevuld formulier
‘aanvraag toelage vrijetijdsinitiatieven’ te bezorgen aan Stad Turnhout. Binnen de 10 dagen laat Stad Turnhout
weten of de aanvraag aanvaard wordt.
Indien de vereniging nog niet erkend is door stad Turnhout als vereniging die mensen in armoede als doelgroep
heeft en die vrijetijdsactiviteiten/uitstappen organiseert’, moet de toelage ten laatste 3 maanden voor de activiteit
aangevraagd worden, met de nodige informatie over de vereniging om het college van burgemeester en
schepenen toe te laten een beslissing te nemen over erkenning (zie ‘aanvraag toelage vrijetijdsinitiatieven’).
Na de activiteit moet de vereniging de gemaakte onkosten en inkomsten bewijzen. Hiervoor bezorgen zijn het
ingevulde formulier ‘financieel verslag toelage vrijetijdsinitiatieven’ aan Stad Turnhout.
3. Naleving van de voorschriften
Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik
uitgeoefend worden door een afgevaardigde van Stad Turnhout.
Onterecht toegekende toelagen kunnen door het stadsbestuur worden teruggevorderd.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen is van toepassing.
Het college van burgemeester en schepenen kan bij uitzondering, afwijken van dit reglement, door middel van een
gemotiveerd collegebesluit.

