
   

 

Reglement voor tussenkomst in de aankoop van duurzaam 
sportmateriaal door Hoeilaartse sportverenigingen 

 
Budget 
Jaarlijks wordt een budget van € 5.000 voorzien voor de aankoop van duurzaam 

sportmateriaal door Hoeilaartse sportverenigingen. 

 
Voorwaarden voor aanvraag 

 De aanvraag wordt uiterlijk op 30 september van het jaar bezorgd aan de 
sportdienst via het daartoe bestemde formulier. De aanvraag handelt over 
aangekochte goederen tijdens het huidige sportseizoen of materiaal dat men wenst 

aan te kopen voor volgend seizoen. 
 De aanvraag moet voldoen aan volgende criteria: 

o De verenigingen is een erkende Hoeilaartse sportvereniging 
o De aanvrager mag hiermee geen commerciële doeleinden nastreven noch in 

die zin ontplooien 

o Het aan te kopen materiaal kan worden gestockeerd conform de vereisten van 
het materiaal – conform de beschikbare opslagruimte en wordt beheerd als 

een goede huisvader. 
o Het aan te kopen materiaal bedraagt minimaal € 500 en is geen 

verbruiksmateriaal, maar wel duurzaam* 

* definitie duurzaam: 1. lang durend 2. weinig aan slijtage of bederf onderhevig 

 
Manier van toewijzing 
Het Dagelijks Bestuur neemt autonoom een keuze inzake tussenkomst en geeft zijn 
beoordelingsverslag aan het schepencollege. Het college zal op basis van dit verslag een 

beslissing nemen. Het beoordelingsverslag wordt ter kennisgeving aan de Algemene 
Vergadering bezorgd. Het DB zal een deskundige, onafhankelijke beslissing nemen en 
houdt rekening met volgende criteria: 

 
1. Aantal Hoeilandse leden die geholpen worden met de aankoop 

2. Gebruiksmogelijkheid door verschillende verenigingen 
3. Impact op de financiële toestand van de club 
4. Historiek van toegekende tussenkomsten 

 
Uitbetaling 

De goedgekeurde tussenkomst wordt betaald op het rekeningnummer van de vereniging. 
De tussenkomst wordt betaald na aankoop door de club op basis van voorlegging van de 

factuur. 
 
Bepalingen in functie van het eigendomsrecht 

 
 Het aangekochte materiaal wordt eigendom van de club, maar kan gebruikt of 

gevraagd worden door de sportdienst voor evenementen 
 Het eventuele gebruiksrecht door andere partijen dan de club en de gemeente wordt 

vastgesteld per collegebeslissing 

 Bij stopzetting van de activiteiten van de club binnen de 5 jaar na aankoop van het 

materiaal; wordt de gemeente eigenaar van het aangekochte materiaal 


