Toelagereglement voor de ondersteuning van de speelpleinwerking in
Ekeren
Artikel 1. Doel
Binnen de voorziene kredieten vastgelegd in de districtsbegroting ondersteunt het district
Ekeren verenigingen met een speelpleinwerking.
Artikel 2. Voor wie?
Het district Ekeren verleent een toelage aan de verenigingen met een speelpleinwerking in
Ekeren, die:
1) tijdens de schoolvakantie in de zomer op de werkdagen een speelpleinwerking
organiseren in Ekeren voor kinderen uit de basisschool;
2) die minstens 30 kinderen per dag kunnen opvangen;
3) deze opvang voorzien tegen democratische prijzen en in eerste instantie richten naar de
kinderen van het district Ekeren;
4) de kinderen op een creatieve, sportieve en veilige manier opvangen met enthousiaste
animatoren
5) die zelf instaan voor de activiteiten op het speelplein.
Artikel 3. Krediet
Het district stelt jaarlijks een vast bedrag ter beschikking dat als volgt wordt verdeeld:
·
·

Elke vereniging die voldoet aan de criteria uit artikel 2 ontvangt een basistoelage van
1000 € + een variabele toelage van 1,25 euro per Ekers kind per dag.
Als de som van alle toelages het voorziene bedrag overschrijdt, worden alle toelages
met een gelijk percentage verminderd tot de som van alle toelages gelijk is aan het in
het budget voorziene bedrag.

Artikel 4. Promotie
De vereniging zorgt voor de promotie in de Ekerse scholen van alle netten. Het jeugdcentrum ’t
Velt verspreidt de informatie via het jeugdcentrum.
Artikel 5. Wijze van aanvragen
De verenigingen dienen hun aanvraag jaarlijks in bij het districtscollege van Ekeren, ten laatste
op 31 oktober van het lopende kalenderjaar. Aanvragen kunnen enkel nog digitaal gebeuren.
De organisator maakt voor zijn aanvraag gebruik van de daartoe bestemde databank. De link
en de gebruiksaanwijzing staat vermeld op de website van het district. Ten laatste twee weken
na het indienen van een volledige aanvraag, krijgt de aanvrager van het district een
ontvangstmelding. Aanvragen waarin informatie of bijlagen ontbreken, komen niet in
aanmerking.
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Artikel 6 - Beoordeling en goedkeuring
De districtsadministratie legt de aanvraag voor aan het districtscollege. Over de aanvragen
wordt beslist voor 30 november van het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend. De beslissing
wordt binnen de 14 dagen mee gedeeld aan de aanvrager.
Artikel 7. Opvragen bewijsstukken
Het districtscollege van Ekeren behoudt zich het recht voor te allen tijde aanvullende
inlichtingen en bewijsstukken aan de betoelaagde verenigingen op te vragen, overeenkomstig
de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige subsidies.
Artikel 8. Controle
De verenigingen moeten het gebruik van de toelage rechtvaardigen en daartoe de controle van
het districtsbestuur aanvaarden en zich schikken naar de opmerkingen die door of namens het
districtscollege van Ekeren worden gemaakt.
Artikel 9. Onjuiste gegevens
Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden van dit reglement
niet werden nageleefd, kan het districtscollege van Ekeren beslissen geen toelage toe te
kennen of de reeds toegekende toelage geheel of gedeeltelijk van de vereniging terug te
vorderen en deze van verdere betoelaging uit te sluiten.
Artikel 10. Niet voorziene gevallen
Het districtscollege van Ekeren doet uitspraak over de in dit reglement niet voorziene gevallen.
Artikel 11. Vrijwaringsclausule
Volgende vrijwaringsclausule wordt toegepast:
‘Ieder die een subsidie van de stad ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt
van stedelijke infrastructuur neemt het engagement op zich om op een constructieve manier
mee te werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect
voor elkaar, harmonieus samen leven. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de
wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden.
De subsidie of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt
steeds tot sancties zoals:
•
weigeren of terugvorderen van de subsidie
•
éénzijdig beëindigen van de samenwerking
•
verhuurverbod in alle stedelijke centra
•
weigering logistieke ondersteuning
De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar
aanleiding van de opgelegde sancties.’
Artikel 12. Inwerkingtreding
Dit reglement vervangt het reglement dat werd goedgekeurd op de districtsraad van 23 juni
2014 met (jaarnummer 00055) en treedt in werking met ingang van 1 oktober 2016.
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