HUUR SPORTINFRASTRUCTUUR
ARTIKEL 28 VOORWAARDEN
§1

De jeugdjongerenverenigingen, socio-culturele jeugdverenigingen, jeugdclubs,
jeugdhuizen en Pepingse speelpleinwerkingen die voldoen aan de voorwaarden tot
erkenning (ARTIKEL 3 §1), en die tijdens hun werking van het voorbije werkjaar
sportinfrastructuur afhuren, kunnen in aanmerking komen voor een toelage voor
het afhuren van sportinfrastructuur

§2

Deze toelage wordt enkel uitgereikt voor het afhuren van sportinfrastructuur die in
de gemeente Pepingen niet voorhanden is, of voor de sporten die in Pepingen niet
te beoefenen zijn. (bijv. zwemmen, ijsschaatsen, …)

ARTIKEL 29 AANVRAAG
§1

De jeugdjongerenverenigingen, socio-culturele jeugdverenigingen, jeugdclubs,
jeugdhuizen en Pepingse speelpleinwerkingen richten een aanvraag tot het
bekomen van een toelage voor de huur van sportinfrastructuur aan de jeugddienst
vóór 31 oktober (samen met het werkingsverslag)

§2

Om deze toelage te bekomen, moeten op de jeugddienst bewijzen van de huur
afgegeven worden (bijv. facturen van de huurovereenkomst, rekening…), alsook het
bewijs van betaling (rekeninguittreksel)

ARTIKEL 30 BEREKENING TOELAGE
De bedragen van alle binnengebrachte facturen worden opgeteld. Het percentage per
factuur wordt berekend t.o.v. het totaal bedrag van de facturen. Vervolgens wordt dit
percentage berekend op het totaal bedrag voorzien in de begroting voor toelagen huur
sportinfrastructuur.
Nadien worden de uitkomsten van deze berekening per vereniging opgeteld.

Fictief voorbeeld:
Reinaertvrienden: factuur binnen gebracht van € 120 en € 165
’t Clubke: factuur binnen gebracht van € 30, € 220 en € 70
Chiro: factuur binnen gebracht van € 325
=> Totaal bedrag facturen = € 930 (120 + 165 + 30 + 220 + 70 + 325)
Berekening percentages van factuur t.o.v. totaal bedrag facturen:
Factuur 1: € 120 = 12,90 % van € 930
Factuur 2: € 165 = 17,74 % van € 930
Factuur 3: € 30 = 3,22% van € 930
Factuur 4: € 220 = 23,65% van € 930
Factuur 5: € 70 = 7,53% van € 930
Factuur 6: € 325 = 34,95% van € 930
Voorzien bedrag in de begroting voor toelage huur sportinfrastructuur =
€ 500 (voorbeeld!)
Berekening percentages t.o.v. voorzien bedrag in de begroting
Factuur 1: 12,9 % van € 500 = € 64,50 euro
Factuur 2: 17,74 % van € 500 = € 88,70 euro

Factuur 3: 3,22 % van € 500 = € 16,10 euro
Factuur 4: 23,65 % van € 500 = € 118,25 euro
Factuur 5: 7,53 % van € 500 = € 37,65 euro
Factuur 6: 34,95 % van € 500 = € 174,75 euro
Reinaertvrienden krijgen: € 64,50 + € 88,70 = € 153,20
’t Clubke krijgt: € 16,10 + € 118,25 + € 37,65 = € 172
Chiro krijgt € 174,75

