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REGLEMENT INVESTERINGSTOELAGEN SPORTCLUBS BREE 
 

1. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidies: 

a. De vereniging moet haar zetel en activiteiten hebben op het grondgebied van Bree.  

b. Investeringen aan sportinfrastructuur kunnen in aanmerking komen indien zij gebeuren  

i. op gronden eigendom van de Stad Bree of op  

ii. gronden waarvoor de sportclubs een gebruikersrecht voor minstens 5 jaar 

hebben. 

c. De sportvereniging dient sportactiviteiten aan haar leden aan te bieden en moet 

hiervoor gebruik maken van een sportinfrastructuur waarvan zij eigenaar is of 

waarover zij het beheer of het gebruikersrecht heeft. 

 

2. Volgende investeringen kunnen in aanmerking komen voor betoelaging: 

a. infrastructuurwerken 

b. renovatiewerken 

c. aankoop van specifiek sportmateriaal eigen aan de beoefende sport 

a. (uitgezonderd klein materiaal of niet duurzaam materiaal zoals ballen, rackets 

…)  

d. aankoop of oprichting van onroerend goed dat bestemd is of zal worden voor 

sportbeoefening 

 

3. Volgende investeringen kunnen om de 5 jaar in aanmerking komen voor 50 % 

betoelaging: 

a. Elektrische apparaten zoals wasmachines en dergelijke  

 

4. Grasmaaiers kunnen om de 10 jaar in aanmerking komen voor 100 % betoelaging, op 

voorwaarden dat: 

a. ze nieuw aangekocht worden 

b. maximaal bedrag van € 20.000, all-in, voor een groot machine en met een maximaal 

bedrag van € 10.000, all-in voor een klein machine. 

c. Aankoop van de machine gaat via de Stad. De factuur wordt op naam van de Stad 

Bree gemaakt. De Stad blijft eigenaar van het grasmachine.  

d. De club staat in voor het dagelijks onderhoud van het grasmachine. 

 

5. Volgende investeringen komen niet in aanmerking: 

a. Ballen en spelersuitrustingen 

b. Laptops, PC’s en GSM’s 

c. Keuken/cafétaria materiaal (tafels, stoelen en dergelijke) 

 

 



 

Procedure 

 

De toelage wordt toegekend onder volgende voorwaarden: 

1. De sportclub dient voor 31 augustus een aanvraag in bij de sportdienst 

2. Bij het aanvraagformulier dienen volgende stukken gevoegd: 

a. Een uitgeschreven verantwoordingsnota, die aantoont dat er nood (behoefte) is 

aan de investering, welke een duidelijke meerwaarde zal hebben voor de werking 

van de club (kwaliteit, niveau) en dat er een duidelijke toekomstvisie bestaat.  

b. Een gedetailleerd activiteitenverslag van het voorbije seizoen (competitie en 

recreatie) waarin de jaarwerking van de club wordt voorgesteld met vermelding 

van behaalde resultaten. 

c. De samenstelling van de club: Aantal leden, samenstelling bestuur, aantal trainers 

(gediplomeerd, niet gediplomeerd), aantal ploegen, bestaan van recreatie en of 

competitieafdelingen  

d. Een gedetailleerde raming van de uit te voeren werken of aan te kopen 

materialen gestaafd met de nodige officiële offertes (3) 

e. Een gedetailleerd plan of beschrijving van de werken of aan te kopen materialen.  

3. Eenzelfde sportclub kan per jaar slechts één aanvraag indienen. 

4. Eind oktober  beslist het College van Burgemeester en schepenen op basis van de 

eigenlijke dossiers en rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden enerzijds en 

met het advies van de sportraad anderzijds, welke clubs in aanmerking komen voor de 

investeringstoelagen en voor welk bedrag.  

5. De aanvragers krijgen een schrijven waarin vermeld wordt of hun aanvraag al dan niet 

aanvaard werd en in bevestigend geval, het voor het dossier maximaal voorziene 

toelagebedrag  en verdere richtlijnen en criteria waaraan de sportvereniging zich dient te 

houden bij de realisatie van het dossier. 

6. Het afrekeningdossier dient o.a. geldige facturen en betalingsbewijzen te bevatten ten 

belopen van minimaal het dubbel van het uitgekeerde toelagebedrag. 

7. Na realisatie van het ingediende project zal er een eindcontrole gebeuren ter plaatse  

 

 

Bedrag van de toelage / betalingsmodaliteiten 

 

1. De gemeentelijke toelage bedraagt maximaal 50 % van de bewezen materiaalkosten 

(uurlonen en vervoerskosten komen niet in aanmerking); de resterende 50 % valt ten 

laste van de sportclub. Uitgezonderd voor grasmaaiers deze worden voor 100 % 

betoelaagd indien voldaan aan de voorwaarden. 

2. De uitbetaling van het toelagebedrag gebeurt als volgt: 50 % als voorschot bij de 

aanvang van de werken (voorschot), het resterend bedrag (50 %) na voltooiing en 

controle van de werken. De eindafrekening wordt gebaseerd op reëel bewezen kosten 

maar kan nooit hoger (wel lager) zijn dan voorafgaand toegezegde bedrag.  

3. Bij niet uitvoering van het goedgekeurde dossier verbindt de club er zich toe om het 

reeds ontvangen bedrag (voorschot) volledig terug te betalen. 

4. De toelagen worden aangerekend op de kredieten, daartoe ingeschreven onder 

actienummer 2014000302 van de begroting van het daarop volgende begrotingsjaar. 

Indien het ingeschreven bedrag van 20.000€ overschreden wordt, kunnen de 

goedgekeurde bedragen a rato verminderd worden zodat het ingeschreven bedrag 

niet overschreden wordt.  

 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2015. 

 


