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TOELAGEREGLEMENT VOOR DE AANKOOP VAN AANGEPAST SPORTMATERIAAL 
EN/OF G-SPORTSPECIFIEKE HULPMIDDELEN. 

 

 

 

 

Artikel 1: Doel 
Binnen de perken van de door de gemeenteraad van stad Leuven en de hogere overheid op de 
goedgekeurde kredieten in het meerjarenplan 2020-2025 en overeenkomstig de bepalingen van dit 
reglement, wordt een toelage uitgekeerd voor de aankoop van aangepast sportmateriaal en/of 
sportspecifieke hulpmiddelen voor sportbeoefening voor personen met een beperking. 

Stad Leuven wil de erkende Leuvense sportverenigingen met een G-sportaanbod financieel steunen 
bij de aankoop van het aangepast sportmateriaal en/of sportspecifieke hulpmiddelen om zo het 
aanbod aan G-sport in de sportvereniging te onderhouden en te stimuleren. 

 

Artikel 2: Toelichting 
§1. G-sport 
Elke sportparticipatie uitgeoefend door personen met een auditieve, fysieke, psychische, 
verstandelijke of visuele beperking of met een autismespectrumstoornis. 

§2. Duurzaam G-sportaanbod 
Een regelmatig sport- of beweegaanbod toegankelijk voor personen met een beperking, op een 
vastliggend tijdstip, bekend gemaakt bij derden (indien van toepassing) en onder leiding van 
sportgediplomeerde of ervaringsdeskundige begeleiders. 

§3. G-sportmateriaal of sportspecifieke hulpmiddelen 
Het aangepaste basismateriaal dat nodig is voor de persoon met een beperking om een sporttak te 
beoefenen of om toegang te krijgen tot de sporttak. 

 

Artikel 3: Begunstigden 
De toelage kan enkel toegekend worden aan erkende Leuvense sportverenigingen (vzw’s en feitelijke 
verenigingen). 

 

Artikel 4: Voorwaarden 
§1. De aanvragende organisatie heeft een duurzaam G-sportaanbod. 

§2. Het materiaal beantwoordt aan de definitie van G-sportmateriaal of sportspecifieke 
hulpmiddelen (zie artikel2, §3). 
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§3. Het aangepast sportmateriaal en/of G-sportspecifiek hulpmiddel moet geschikt of bestemd zijn 
voor langdurig gebruik. 

§4. Het aangepast sportmateriaal en/of G-sportspecifiek hulpmiddel moet ingezet worden voor een 
G-sportaanbod. 

§5. De aankoop van tweedehands aangepast sportmateriaal en/of G-sportspecifiek hulpmiddel wordt 
mee in aanmerking genomen op voorwaarde dat er een verkoopovereenkomst kan aangetoond 
worden.  

§6. Het aangepast sportmateriaal en/of G-sportspecifiek hulpmiddel dat enkel gebruikt wordt voor 
evenementen of occasionele sportactiviteiten komt niet in aanmerking. 

§7. Enkel de aanvragende organisaties die een volledig ingevuld en correct dossier tijdig indienen 
komen in aanmerking voor een toelage. 

 

Artikel 5: Verbintenis  
§1. De aanvragende organisatie verbindt er zich toe om:  

a. Het aangepast sportmateriaal en/of G-sportspecifiek hulpmiddel waarvan de aankoopprijs 
meer dan 2.500 euro inclusief btw bedraagt te voorzien van een Tofsportlogo.  

b. Het aangepast sportmateriaal en/of G-sportspecifiek hulpmiddel op vraag van stad 
Leuven/sportdienst en in overleg met de organisatie het materiaal ter beschikking te stellen 
van de stad Leuven/sportdienst in kader van evenementen, sportkampen ...   

c. Het aangepast sportmateriaal en/of G-sportspecifiek hulpmiddel niet te verkopen gedurende  
drie jaar. Een medewerker van de stad Leuven/sportdienst heeft het recht om controle uit te 
voeren op de aanwezigheid van het materiaal. 

d. Het aangepast sportmateriaal en/of G-sportspecifiek hulpmiddel ter beschikking te stellen 
van de stad Leuven/sportdienst indien het materiaal niet meer voldoet of bij ontbinding van 
de vereniging. 

e. Wanneer men geen actieve G-leden meer heeft, het betoelaagde materiaal ter beschikking 
te stellen van de stad Leuven/sportdienst. 

 

Artikel 6: Toelage 
§1. Elke erkende Leuvense sportvereniging kan maximum één aanvraag per jaar indienen. 

§2 De aanvragende organisatie kan maximum 7.500 euro per jaar ontvangen en de toegekende 
toelage kan nooit meer bedragen dan de aanvaarde kosten. 

§3 Indien het totaal jaarlijks aangevraagde en subsidiabele bedrag groter is dan het voorziene bedrag 
in het meerjarenplan worden de toelagen pro rata verdeeld tot het totaal van het voorziene bedrag. 
Het totale budget wordt verdeeld onder de aanvragen die positief advies krijgen van de sportdienst. 

 

Artikel 7: Aanvraagprocedure 
§1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken: 

a. een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier 
b. een jaarkalender 
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c. een bewijs van G-sportaanbod 
d. 3 offertes voor G-sportmateriaal of G-sportspecifieke hulpmiddelen 
e. Voor feitelijke verenigingen: een ingevulde en ondertekende verklaring op eer 

Voor vzw’s:  
Bij een toelage kleiner of gelijk aan 5.000 euro een ingevulde en ondertekende verklaring op 
eer. 
Bij een toelage hoger dan 5.000 euro: 
- Laatst goedgekeurde en neergelegde jaarrekening (niet ouder dan van jaar n-2) met 

daarop vermeld: datum van goedkeuring door de Algemene Vergadering en datum van 
neerlegging bij de Nationale Bank of de Griffie van de Ondernemingsrechtbank (voor 
verenigingen en organisaties die een vereenvoudigde boekhouding mogen voeren) 

- Financieel verslag (een onderdeel van het verslag van de Algemene Vergadering waarop 
de jaarrekening werd goedgekeurd): dit is het verslag over financiële toestand en het 
beheer en omvat:  
o De goedkeuring van de jaarrekening: beslissing m.b.t. de financiële toestand 
o Beslissing m.b.t. de kwijting van de bestuurders en commissaris (indien van 

toepassing) 
o Goedkeuring van het budget van het jaar volgend op de goedgekeurde jaarrekening   

- Verslag van de commissaris (revisor) indien beschikbaar.  
§2. De aanvraag dient te worden ingediend tussen 1 september en 1 december via de online 
toepassing sportboks. Inloggegevens kan je verkrijgen via tofsport@leuven.be.  

§3. De aanvraag is slechts ontvankelijk zodra deze volledig is. De medewerkers van de directie Sport 
controleren de aanvraag op volledigheid. De organisatie wordt binnen de 15 dagen na de aanvraag 
via email op de hoogte gebracht van de ontvankelijkheid. 
 
Artikel 8: Beoordeling van de aanvraag 
§1. In de loop van de maand januari toetst het College van Burgemeester en Schepenen, na advies 
van de sportdienst, elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en beslist over 
de toekenning.  

§2. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt rekening gehouden met de effectieve nood aan 
materiaal en de impact op het aantal personen met een beperking die hiermee bereikt worden. 

§3. Voor 15 februari wordt de aanvragende organisatie via email op de hoogte gebracht of hun 
materiaal al dan niet betoelaagd wordt en voor welk bedrag. 

§4. De aanvragende organisatie dient het aangepast sportmateriaal en/of G-sportspecifiek 
hulpmiddel aan te kopen na toekenning van de toelage en voor 31 augustus van het jaar volgend op 
de aanvraag. 

§5. Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende informatie opvragen of een 
plaatsbezoek afleggen.  

 

Artikel 9: Betalingsmodaliteiten 
§1. Voor het uitbetalen van de toelage dient de aanvragende organisatie het volgende in te dienen: 

a. De facturen van de aankoop en de bijhorende betalingsbewijzen. 
b. Een relevante actiefoto van het aangekochte en betoelaagde materiaal. 

 

mailto:tofsport@leuven.be
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§2. Het bedrag van de toegekende toelage wordt overgeschreven op de door de aanvrager op het 
aanvraagformulier en verklaring op eer opgegeven post- of bankrekening. 
 
Artikel 10: Publiciteit 

§1. De ingediende actiefoto mag door stad Leuven gebruikt worden in haar communicaties ter 
promotie van G-sport. 
 
§2. De gegevens van de begunstigde mogen gebruikt worden in de communicatie met betrekking tot 
G-sport van stad Leuven. 

§3. De steun van stad Leuven bij de aankoop van aangepast sportmateriaal en/of G-sportspecifieke 
hulpmiddelen vermelden in eigen communicatiekanalen en ons hiervan een bewijs te bezorgen. 

 

Artikel 11: Verantwoordingsprocedure 

§1. Het verlenen van de toelage gebeurt overeenkomstig de wet van 14 november 1983 houdende 
controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het besluit van de 
gemeenteraad betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige 
toelagen. 

§2. De toelage wordt aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend. 

§3. De begunstigde geeft aan stad Leuven toegang tot het materiaal en inzage in alle relevante 
stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende toelage te kunnen controleren. 

 

Artikel 12:Sancties 

§1. De toelage wordt voorwaardelijk toegekend. 

§2. Het college van burgemeester en schepenen kan de onder paragraaf 4 vermelde sancties 
opleggen indien de aanvrager: 

1. één of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft; 

2. onjuiste of onvolledige gegevens aan stad Leuven meedeelt. 

§3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd: 

1. de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde toelage; 

2. de stopzetting van de procedure tot uitbetaling van de toegekende toelages; 

3. de uitsluiting van de toelageaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit 
reglement voor minstens een jaar. 

 

Artikel 13: Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 01/05/2021. 

 


