SUBSIDIEREGLEMENT GROEPSVERVOER VOOR
ERKENDE VERENIGINGEN
1. VOORWAARDEN
§1

De door het gemeentebestuur erkende verenigingen kunnen bij het gemeentebestuur
een aanvraag tot betoelaging van busvervoer of verplaatsingen met het openbaar
vervoer (trein, tram, bus) indienen.

§2

Deze toelage wordt enkel uitgereikt voor groepstransport van deelnemers aan een
activiteit uit de regelmatige werking of aan een randactiviteit, weekends of
vakantiekampen voor leden van de vereniging.

§3

Op de bekendmaking van de activiteit (uitnodiging, brief, flyer, affiche, …) van de
vereniging dient vermeld te worden: 'vervoerskosten worden ondersteund door het
gemeentebestuur van Pepingen'.
2. AANVRAAG

§1

De verenigingen richten een aanvraag in tot het bekomen van een toelage aan de
vrijetijdsdienst vóór 31 oktober (huidig jaar). Het vervoer geldt voor de periode van 1
september (huidig jaar -1) tot en met 31 augustus (huidig jaar).

§2

Om deze toelage te bekomen, moeten op de vrijetijdsdienst bewijzen van de huur
afgegeven worden (bijv. facturen van de busmaatschappij), alsook het bewijs van
betaling (rekeninguittreksel) en de bekendmaking van de activiteit.
Voor het gebruik van het openbaar vervoer zijn enkel de vervoerbewijzen van het
gebruikte openbaar vervoer en de bekendmaking van de activiteit noodzakelijk.

§3

In geval van twijfel wordt de aanvraag voorgelegd aan het College van burgemeester
en schepenen. Deze zal dan een beslissing formuleren.
3. BEREKENING TOELAGE

De factuur per activiteit/per vereniging moet minimaal € 10 zijn en het maximale bedrag van
de factuur kan niet meer bedragen dan € 2.000.
De bedragen van alle binnengebrachte facturen (rekeninghoudend met minimum en
maximum) 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 “toelage groepsvervoer verenigingen”. Nadien worden de
uitkomsten van deze berekening per vereniging opgeteld.
De toelage kan nooit hoger zijn dan 50% van het betaalde bedrag.

