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Reglement: Tussenkomst verhoogde energiefacturen
voor Borgerhoutse verenigingen
1. Definities

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:

Ondersteuningsverstrekker: Diegene die de ondersteuning geeft
Vereniging: Een vereniging zonder winstoogmerk of een feitelijke vereniging
Jaarafrekening energie: De factuur die je één maal per jaar ontvangt voor het reëel verbruik van de energie (aardgas, elektriciteit en
stookolie). Dit is niet hetzelfde als een voorschotfactuur die gebaseerd is op een geschat verbruik.

2. Ingangsdatum

Dit reglement gaat in op 01/04/2022.

3. Einddatum

Dit reglement eindigt op 31/03/2023.

4. Doel van de ondersteuning

De energieprijzen zijn fors gestegen.

Om de Borgerhoutse verenigingen de kans te geven zich hieraan aan te passen voorziet het district Borgerhout een éénmalige tussenkomst
van maximaal 500,00 euro per vereniging op de jaarafrekening(en) van één of meerdere energieleverancier(s) voor aardgas, elektriciteit en
stookolie. 

5. Ondersteuningverstrekker

De ondersteuning wordt verstrekt door district Borgerhout.

6. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning

Om de ondersteuning aan te vragen moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:
De aanvrager is een Borgerhoutse vereniging en moet voldoen aan minstens één van de volgende voorwaarden:

Minstens de helft van hun activiteiten of projecten worden uitgeoefend op het grondgebied van het district Borgerhout
Indien bovenstaande niet geldt: minstens 33% van de leden zijn woonachtig in het district Borgerhout
Indien bovenstaande niet geldt: het adres van de hoofdlocatie van de werking is gelegen op het grondgebied van het district
Borgerhout

De vereniging bestaat minstens uit 10 leden en organiseert jaarlijks minstens vijf activiteiten in het district (zoals sporttrainingen,
georganiseerde activiteiten voor kinderen, socio-culturele activiteiten, enz. ) en/of organiseert minstens één keer per jaar een activiteit
in het district voor een breder publiek dan de eigen leden (zoals een opendeurdag, ledenwerving, voorstellingsmoment, wedstrijd,
enz.).
De vereniging heeft een sport-, cultuur-, senioren- of jeugdwerking of de vereniging draagt bij tot een leefbare woonomgeving of
bevordert het harmonieus samenleven en dergelijke, mits dit op wijk- of districtsniveau plaatsvindt en geen professionele zorgverlening
betreft.
De vereniging heeft een open karakter door open te staan voor iedereen die van het aanbod wil genieten.
De vereniging moet in het kalenderjaar voorafgaand aan de toelageaanvraag een reguliere werking gehad hebben.

 Komen niet in aanmerking voor een ondersteuning:
 
·        Natuurlijke personen;
·        Professionele verenigingen;
·        Politieke partijen, senioren- en jongerenafdelingen van politieke partijen;
·        Verenigingen die uitsluitend activiteiten met een religieus karakter organiseren
·        Vennootschappen;
·        Scholen.

7. Wat ondersteunen we
Versie: 1



10-02-2022 14:45 RefOndersteuningen

https://ondersteuning.antwerpen.be/#/exporteren-reglement/ca39fc46-47c5-4316-92f9-71b5155ee669/1 2/3

We ondersteunen de werking van de verenigingen door een tussenkomst in de verhoogde facturen.

De vereniging dient een bewijs van hun kosten te kunnen voorleggen, namelijk een afschrift van de eindfactuur voor energie.

8. Aanvraag

De ondersteuning mag doorlopend aangevraagd worden vanaf 1 april 2022 en tot en met 31 maart 2023.

De ondersteuning wordt via de verenigingendatabank aangevraagd en de bewijsstukken worden ook via de databank toegevoegd.
Bewijsstukken: Jaarafrekening voor aardgas, elektriciteit en stookolie ontvangen van één of meerdere energieleveranciers tussen
1/1/2022 en 31/12/2022. De jaarafrekening is rechtstreeks gefactureerd aan de vzw of aan de verantwoordelijke van de feitelijke
vereniging.

Verder dient de volgende informatie over de aanvrager ter beschikking gesteld te worden:
Indien het een rechtspersoon betreft

ondernemingsnummer
het bankrekeningnummer van de rechtspersoon
het laatst goedgekeurde jaarverslag
de laatst goedgekeurde begroting
het BTW-statuut

Indien het een feitelijke vereniging betreft:
een lijst van de bestuursleden (indien beschikbaar)
de  identiteit, het adres en het telefoonnummer van de aanvrager, die de aanvraag ondertekent en persoonlijk verantwoordelijk is
voor de aanvraag en de verdere opvolging en verantwoording van de aanwending van de toelage
het bankrekeningnummer van de feitelijke vereniging dat niet het rekeningnummer mag zijn van een natuurlijke persoon. Samen
met het bankrekeningnummer wordt ook een bankbewijs bezorgd.
een verslag over de financiële toestand van de vereniging (indien beschikbaar).

Als het dossier niet binnen de opgelegde termijn vervolledigd wordt zal de aanvraag geweigerd worden.

9. Beslissing

Het bevoegde orgaan neemt een beslissing over de vastlegging en uitbetaling van deze ondersteuning binnen een termijn van 30 dagen na
het ontvangen van het volledige dossier. De aanvrager wordt digitaal op de hoogte gebracht van deze beslissing. 

10. Financiële ondersteuning

Het bedrag van de ondersteuning bedraagt maximum 500,00 EUR.

De ondersteuning wordt vastgesteld op basis van de volgende berekening:
Terugbetaling van max. 50% van het totaalbedrag (= energiekost, nettarieven en heffingen) vermeld op de jaarafrekening(en) van één of
meerdere energieleverancier(s) voor aardgas, elektriciteit en stookolie. 

11. Termijnen voor uitbetaling

Indien de vraag ontvankelijk is, zal de ondersteuning binnen een termijn van 30 kalenderdagen na goedkeuring van het aanvraagdossier
worden uitbetaald.

12. Rapportage

De jaarafrekening voor energie moet samen met de aanvraag ingediend worden.

13. Voor welke uitgaven mag de ondersteuning gebruikt worden

Deze ondersteuning dient om maximaal 50% van de kosten van de energiefactu(u)r(en) te betalen van één of meerdere
energieleverancier(s) voor aardgas, elektriciteit en stookolie. 
De jaarafrekening mag dateren van de periode tussen 1/1/2022 en 31/12/2022.
De jaarafrekening is rechtstreeks gefactureerd aan de vzw of aan de verantwoordelijke van de feitelijke vereniging.

Indien een vereniging deze ondersteuning aanvraagt, stemt ze erin toe dat ze in 2022 de verhoogde energiekosten niet doorrekent naar
eventuele huurders. 
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14. Toepasselijke bepalingen

De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen’ is van toepassing,
evenals alle andere toepasselijke wettelijke regels.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).
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