
 

 

Uittreksel 
 

Gemeenteraad d.d. 26 september 2022 

 

AANWEZIG: Chloë Foccaert, waarnemend algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 

Tim Vandenput, burgemeester 

Pieter Muyldermans en Annelies Vanderlinden, schepenen 

Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Luc Meganck,  

Jo Portois, Julie Delwick, Caroline Lagrange,  

Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck,  

Marijke Belsack, Youri Vandervaeren, Eva De Bleeker en 

Maarten Bresseleers, raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Joris Pijpen, Marc Vanderlinden en Joy Sergeys, schepenen 

Julie Bollue, raadslid 
 

 

AFDELING VRIJE TIJD. SPORT. JEUGD. CULTUUR. SUBSIDIEREGLEMENT VOOR 

DE ERKENDE CULTUUR-, JEUGD- EN SPORTVERENIGINGEN VAN HOEILAART MET 

BIJHORENDE ADVIEZEN VAN DE ADVIESRADEN. BESLUIT. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Daisy Huleu 

Bevoegd lid van het college: Joy Sergeys 

 

Voorgeschiedenis 

 

● 31 januari 2022: kennisname college van burgemeester en schepenen: 

ondersteuning subsidiereglement voor erkende verenigingen: financieel overzicht 

en tijdspanne 

● doorlopend februari - juni: gesprekken met vrijetijdscoördinatoren  

● 28 maart: babbelbar met de verenigingen  

● 23 mei 2022: kaderprincipes besproken op college van burgemeester en schepenen 

door Baristaz 

● 1 juni 2022: adviesronde met cultuur- en jeugdraad 

● 7 juni 2022: adviesronde met sportraad 

● 22 augustus 2022: goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen 

 

Feiten en context 

 

Voor de uitwerking van het subsidiereglement voor erkende sport,- cultuur en 

jeugdverenigingen wordt beroep gedaan op een extern bureau Baristaz.  

 

Er zijn verschillende inspraakmomenten geweest met de verenigingen, de 

vrijetijdscoördinatoren zijn met deze input aan de slag gegaan en hebben onder 

begeleiding van Baristaz een eenvoudig en transparant reglement geschreven. Het 

reglement is terug te vinden in bijlage.  

 

Het voorstel reglement werd begin juni aan de betrokken adviesraden voorgesteld, de 

adviezen zijn terug te vinden in bijlage alsook het voorstel tot antwoord.  

 

Juridische gronden 

/ 

 

 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met code 9072-2533-8511-9961

https://app.esignflow.be/nl-be/code/9072253385119961


 

 

Advies 

zie bijlage 

 

Argumentatie 

 

Het uitgangspunt voor het schrijven van een vernieuwd subsidiereglement voor 

sportverenigingen was het feit dat het reglement voor sportverenigingen niet 

administratief eenvoudig is voor zowel de clubs als voor de sportcoördinator en inhoudelijk 

gedateerd is. Het doel van het nieuwe reglement is te streven naar administratieve 

vereenvoudiging, professionalisering en zelfredzaamheid.  

 

Het subsidiereglement voor jeugdverenigingen was geldig tot 2019 en wegens corona nu 

pas vernieuwd, er was nood aan een opfrissing.  

Het reglement voor projectsubsidies jeugd en het reglement voor kadervorming zijn 

losgekoppeld van dit subsidiereglement omdat kadervorming een subsidie is op 

persoonsniveau en de subsidie voor jeugdprojecten ook voor initiatieven van niet erkende 

verengingen kunnen aangevraagd worden.  

 

Het subsidiereglement voor cultuurverenigingen was inhoudelijk niet meer voor alle 

elementen van toepassing.  

 

Om te streven naar administratieve vereenvoudiging is gekozen voor een uniform 

reglement voor alle sport- , cultuur- en jeugdverenigingen.  

 

Financieel advies 

 

Financiële gevolgen 

voorzien 

JEUGD 

2023/A-5.1.0/0750-

13/649000/GEMEENTE/CBS/IP-

GEEN 

Toegestane algemene 

werkingssubsidies- 

jeugdverenigingen & - raad 

Werkingssubsidies: 

Saldo: 12.920€ 

Offerte: 8.000€ 

Saldo na vastlegging: 4.920€ 

 

Projectsubsidies: 

Saldo: 4.920€ 

Offerte:2.500€ 

Saldo na vastlegging: 2.420€ 

 

Subsidies kadervorming: 

Saldo: 2.420€ 

Offerte: 2.420€ 

Saldo na vastlegging: 0€ 

 

 CULTUUR 

2023/A-5.5.0/0739-

11/649000/GEMEENTE/CBS/IP-

GEEN 

 

2023/A-5.5.0/0739-

11/649700/GEMEENTE/CBS/IP-

GEEN 

 

 

Saldo: 15.000€ 

Offerte: 15.000€ 

Saldo: 0€ 

 

Saldo: 5.000€ 

Offerte: 5.000€ 

Saldo:0€ 

 SPORT 

2023/A-5.2.0/0740-

15/649000/GEMEENTE/CBS/IP-

GEEN 

Saldo: 74.120€ 

Offerte: 53.150€ 

Saldo na vastlegging: 20.970€ 
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BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt goed met het subsidiereglement voor de erkende cultuur-, 

jeugd- en sportverenigingen van Hoeilaart. 

 

Artikel 2 

De gemeenteraad keurt goed  met het reglement voor het vergoeden van onkosten voor 

het volgen van een kaderopleiding. 

 

Artikel  3 

De gemeenteraad keurt goed met het reglement projectsubsidies jeugd. 

 

Uittreksel voor 

 

Afdeling Vrije Tijd en financiële dienst 

 

 

 

Namens de Raad, 

get. Chloë Foccaert 

Waarnemend algemeen directeur 

get. Steven Coppens 

Voorzitter 

 

Voor eensluidend afschrift, 
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