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Zitting van 26 oktober 2021
Vrije Tijd

Goedgekeurd

18 2021_GR_00267 Eénmalige ondersteuning door corona - 
Subsidiereglement ondersteuning schaatsclubs 
erkend in categorie 1 - tussenkomst huurgelden 
schaatsbaan - Goedkeuren

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Dymfna Meynen, schepen; de heer Habib El Ouakili, 
schepen; mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw 
Joske Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; mevrouw Derya Erdogan, 
schepen; de heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, 
gemeenteraadslid; mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Tom 
Vandeput, gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; de heer Peter 
Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens, gemeenteraadslid; de heer Bert 
Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, gemeenteraadslid; de heer Gerald 
Corthouts, gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Joost 
Venken, gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie 
Nickmans, gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw Anne 
Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, 
gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, 
gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, gemeenteraadslid; de heer Dietrich Vandereyken, 
gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, 
gemeenteraadslid; de heer Philip De Hollogne, gemeenteraadslid; de heer Hubert Lenssen, 
gemeenteraadslid; de heer Dirk Sweron, gemeenteraadslid; de heer Marc Roppe, 
gemeenteraadslid; de heer Peter Briers, gemeenteraadslid; de heer Sameer Srivastva, 
gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Nele Kelchtermans, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-
algemeendirecteur; de heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving

Aanleiding en context
De financiële impact van de coronacrisis op sportverenigingen begint meer en 
meer duidelijk te worden. We staan als afdeling Sport in nauw contact met de 
Hasseltse sportverenigingen en krijgen op regelmatige basis een update over de 
impact van COVID-19.

Als stad trachten we de verschillende Hasseltse sportverenigingen maximaal te 
ondersteunen in hun werking. De afgelopen periode hebben we de Hasseltse 
erkende sportverenigingen, die gebruik maken van onze Hasseltse 
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sportinfrastructuur, een financiële ondersteuning kunnen bieden door de huurkost 
te laten vallen voor 2021.

De schaatsclubs hebben echter niet kunnen genieten van deze vrijstelling. In 
verhouding met het gebruik van de Hasseltse sportinfrastructuur betalen zij een 
relatief hoger tarief voor het gebruik van de schaatsbaan. Zij zijn dan ook  extra 
zwaar getroffen de afgelopen jaren.

Gezien de financiële impact en het feit dat het gaat om Hasseltse sportclubs met 
een uitstekende jeugdwerking, willen we als stad een financiële ondersteuning 
toekennen (in eerste instantie vanuit het noodfonds) in het kader van 
(jeugd)topsport en het internationale karakter van dit topsportaanbod. De verdeling 
zal gebeuren op basis van het aantal schaatsuren op jaarbasis per schaatsclub.

Argumentatie
De jaarlijks geplande wedstrijden/tornooien en schaatsevenementen hebben niet 
kunnen plaatsvinden door de restricties n.a.v. de pandemie. Dit heeft geleid tot een 
verlies van inkomsten. Dit weegt enorm op de werking van de sportverenigingen. 

Deze schaatsverenigingen hebben niet kunnen genieten van de toegekende 
vrijstelling van huurgelden voor 2021 van toepassing voor de eigen, Hasseltse 
sportinfrastructuur.
Ze hebben tevens geen beroep kunnen doen op andere subsidievormen via 
andere kanalen om dit verlies aan inkomsten gedeeltelijk te compenseren. Daarom 
stellen we voor om een éénmalige financiële ondersteuning toe te kennen aan de 
schaatsverenigingen erkend in categorie 1.

Juridische grond
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 
aanwending van sommige subsidies.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, hfdst. 3

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 
en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
 

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 41 §1 23° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden 
kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden 
toevertrouwd: het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van 
nominatieve subsidies

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
De kredieten voor deze uitgave zijn voorzien op
Bedrag: 20.000,00 euro
Volgnummer: MJP006351 - BE - Subsidiereglement ondersteuning 
schaatsverenigingen
Algemene rekening: 64900000
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Beleidsbudget

Totaal beschikbaar bedrag volgnummer: 20.000,00 euro
Overschot: 0,00 euro

Advies
Financieel advies
Gunstig advies
Visum N.V.T. : goedkeuring subsidiereglement

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement 'tussenkomst huur schaatsbaan', 
voor de schaatsclubs erkend in categorie 1, goed.

Artikel 2
De betalingen van deze uitgave zal gebeuren met de kredieten ingeschreven in de 
meerjarenplanning, op de algemene rekeningnummer 64900000, volgnummer 
MJP006351, actienummer AC000771.

Bijlagen
1. Subsidie_schaatsclubs_erkend_in_categorie_1.pdf
2. Aanvraag_sbusidie_schaatsclub.pdf

Gekoppelde besluiten
 2021_GR_00118 - Erkenning Hasseltse sportverenigingen  - 

Erkenningsreglement voor Hasseltse sportverenigingen - Goedkeuren

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck



SUBSIDIEREGLEMENT ‘TUSSENKOMST HUUR SCHAATSBAAN’ 

 

Hierbij willen we een subsidie toekennen om de impact van de verhoging van de huurprijs financieel 

te ondersteunen. 

 

VOOR WIE 

Hasseltse schaatsverenigingen, erkend in categorie 1 conform het besluit van erkenning Hasseltse 

sportverenigingen 2021_GR_00118, goedgekeurd op de GR van 25 mei 2021.  

 

VOORWAARDEN 

• Jaarlijks 1 aanvraag per vereniging 

• Een overzicht van de aangerekende schaatsuren van het schaatsseizoen voorafgaand aan het 

jaar waarin de aanvraag wordt ingediend. 

• Voor 2021 wordt er uitzonderlijke een overzicht gevraagd van de aangerekende schaatsuren 

in de 2 schaatsseizoenen voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend 

omwille van de pandemie (totaalbedrag per seizoen) 

 

TIMING 

De subsidie dient aangevraagd te worden voor 15 november 

De aanvraag en bewijsstukken dienen gemaild te worden naar sport@hasselt.be 

 

BEDRAG 

De vergoeding wordt berekend op basis van het aantal schaatsuren per seizoen, terug te vinden in de 

ingediende aanvragen.  

Het bedrag ingeschreven in het budget van de stad Hasselt wordt verdeeld onder alle goedgekeurde 

aanvragen. 

• De som van het aantal schaatsuren per seizoen van alle aanvragen = 100% 

• Op basis hiervan wordt het percentage schaatsuren berekend per schaatsvereniging 

• Dit percentage wordt gehanteerd voor de verdeling van de beschikbare middelen. 

 

UITBETALING 

Deze uitbetaling zal uitgevoerd worden aan het einde van het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt 

ingediend. 

De subsidie zal toegekend worden binnen de grenzen van het budget dat jaarlijks voorzien wordt in 

de begroting. 

Het reglement treedt in werking na goedkeuring van de GR op zitting van 26 oktober 2021 
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