
Reglement voor speelpleintoelage 
District Berendrecht – Zandvliet – Lillo  

 
 

HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen 

Art.1 – Wat?  
Het district Berendrecht – Zandvliet – Lillo ondersteunt lokale speelpleininitiatieven. Omdat de kosten 
voor een speelpleinwerking hoog kunnen oplopen, beslist het district Berendrecht – Zandvliet – Lillo 
om deze financieel te ondersteunen. Het district legt de nadruk op een kwaliteitsvol aanbod tijdens de 
schoolvakanties.  
 

Art. 2 – Wie komt in aanmerking?  
Elke professionele speelpleinwerking of erkende jeugdvereniging die voorziet in een kwaliteitsvolle 
speelpleinwerking op het grondgebied van district Berendrecht – Zandvliet – Lillo, en die beantwoordt 
aan volgende vereisten: 

- in opvang voorziet tegen democratische prijzen; 

- voor kinderen tussen drie en twaalf jaar; 

- in eerste instantie gericht is naar inwoners van het district; 

- op een creatieve, sportieve en veilige manier kinderen opvangen door enthousiaste monitoren. 

 

Art. 3 – Bedrag van de toelage en verdeling ervan 
Het totale toegekende bedrag voor de financiële ondersteuning van de lokale speelpleininitiatieven 
bedraagt in principe 4.500 EUR per jaar, op voorwaarde van de jaarlijkse opname en goedkeuring van 
dit bedrag in het budget.  
 
Het vastgestelde bedrag wordt gelijkmatig verdeeld onder het aantal aanvragers:  

- die voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in dit reglement;  

- die hun aanvraag tijdig indienden conform de bepalingen van dit reglement.  

 
 

HOOFDSTUK 2: Voorwaarden  

Art. 4 – Voorwaarden  
De aanvrager voldoet aan volgende voorwaarden:  

1. Locatie en datum  

- De speelpleinwerking vindt plaats in het district Berendrecht – Zandvliet - Lillo.  

- De speelpleinwerking gaat door tijdens de schoolvakanties, van maandag tot en met vrijdag 
(behalve op officiële feestdagen).  

- De organisatie voorziet zelf in een geschikte locatie voor de speelpleinwerking.  

 
2. Monitoren  

- De activiteiten worden begeleid door (geattesteerde) animatoren. Per tien kinderen wordt er één 
monitor voorzien. Per vakantie is er een hoofdmonitor die de eindverantwoordelijkheid voor zijn 
rekening neemt.  

- De organisatie biedt de nodige ondersteuning aan de monitoren en zorgt ervoor dat ze over het 
nodige spelmateriaal beschikken.  

 
3. Verzekering  

- De speelpleinwerking sluit voor de vrijwilligers en deelnemers een verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen af.  

- District Berendrecht – Zandvliet - Lillo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en 
schade tijdens de werking.  

- Tijdens de werking is er steeds een verantwoordelijke aanwezig die de leeftijd van 18 jaar 
bereikt heeft.  

 
 
 



HOOFDSTUK 3: Procedure 

Art. 5 – Aanvraag van een toelage  
De aanvragen kunnen jaarlijks van 1 januari tot en met 31 januari binnengebracht worden bij 
vrijetijdscentrum De Schelde, Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht, vergezeld van volgende 
formulieren:  

- Een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager. 

- Een lijst van de bestuursleden van de organisatie.  

- Een kostenraming van de speelpleinwerking.  

 

Art. 6 – Toekenning van een toelage  
De toelage wordt uitbetaald na beslissing van het districtscollege van Berendrecht – Zandvliet – Lillo 
en wordt enkel verleend door het districtscollege binnen de perken van de voorziene en 
goedgekeurde kredieten in het districtsbudget.  
 

Art. 7 – Promotie  
In de communicatie wordt steeds vermeld dat het speelplein in samenwerking gebeurt met het district. 
Het sponsorlogo van het district wordt mee opgenomen in de communicatieproducten. De organisatie 
zorgt zelf voor een goede verspreiding van promotie in de scholen in het district. Vrijetijdscentrum De 
Schelde communiceert deze informatie via de communicatiekanalen waarover zij beschikken.  

 

Minstens één maand voor de aanvang van de speelpleinwerking wordt het promotiemateriaal aan het 
vrijetijdscentrum bezorgd.  

 

Art. 8 – Controle & rapportering  
De afgevaardigde van het vrijetijdscentrum heeft steeds toegang tot alle activiteiten.  
 
De organisatie rapporteert de stand van zaken in verband met het behalen van de voorwaarden, zoals 
vermeld in dit reglement, voor de aanvang van de speelpleinwerking en informeert de afgevaardigde 
van het vrijetijdscentrum over het verloop en de inhoudelijke stand van zaken tijdens de 
speelpleinwerking.  
 
Na elke werkingsperiode vindt er een evaluatie plaats met de afgevaardigde van het vrijetijdscentrum.  
 
Binnen de twee maanden na de werkingsperiode bezorgt de organisatie een financiële afrekening met 
inbegrip van alle betalingsbewijzen aan de afgevaardigde van het vrijetijdscentrum.  
 

Art. 9 – Financiering  
Na ontvangst en de goedkeuring van de bewijsstukken wordt de toelage uitbetaald.  
 
Deze toelage wordt enkel gebruikt om tussen te komen in de kosten die gemaakt worden om in een 
speelpleinwerking te voorzien.  
 
Het district behoudt zich het recht voor om de toelage niet uit te betalen of geheel of gedeeltelijk terug 
te vorderen:  

- indien de voorwaarden van dit reglement niet nageleefd worden;  

- indien men de toelage niet aanwendt voor de doeleinden waarvoor ze verleend werd;  

- indien de organisatie de gewenste bewijsstukken niet tijdig voorlegt of controle verhindert.  

 

Art. 10 – Wet en reglement  
Dit reglement valt onder de toepassing van:  

- de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen;  

- het reglement op de toelagen van de stad Antwerpen goedgekeurd door de gemeenteraad op 
18 december 2006.  

 
 
 



Art. 11 – Vrijwaringsbeding 
Ieder die een toelage  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 toelage 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. 
 

Art. 12 – Inwerkingtreding en geldigheidsduur  
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2015 en wordt jaarlijks geëvalueerd.  
 
 
Voor meer informatie en aanvragen kan u terecht bij:  
Vrijetijdscentrum De Schelde 
De Keyserhoeve 66 
2040 Zandvliet  
Tel: 03 298 27 30  
VrijetijdscentrumDeSchelde@stad.antwerpen.be 


