
Reglement voor investeringen ter bevordering van 
(brand)veiligheid ten behoeve van erkende jeugdverenigingen 
(Goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 31 maart  2014) 

 
 
Het subsidiereglement voor investeringen ter bevordering van (brand)veiligheid ten behoeve van 
erkende jeugdverenigingen wordt als volgt vastgesteld: 
 
           Artikel 1: 
           De subsidies zoals voorzien in dit reglement kunnen enkel uitbetaald worden aan: 

- erkende Hulshoutse jeugdverenigingen; 
- de overkoepelende vzw’s dewelke instaan voor het onderhoud van de lokalen van deze 
erkende jeugdverenigingen, zolang deze erkenning een feit is. 
 
Artikel 2: 
Volgende mogelijke investeringen kunnen betoelaagd worden: 
Veiligheid algemeen: 
- aanvullingen EHBO-koffer; 
Brandveiligheid: 
- installeren van rookmelders en CO-melders; 
- installeren van branddetectiesysteem; 
- aankoop en controle van brandblussers, rookmelders, branddeken, brandhaspels, …; 
- keuringen van installaties: gas, elektriciteit, verwarming; 
- verbeteringen aan het elektriciteitsnet; 
- aankoop van brandwerende verf; 
- aankoop van brandwerende deuren, platen, brandtrap, noodverlichting, …; 
- impregneren van gordijnen met brandwerende stof; 
Verkeersveiligheid 
- aankoop fluohesjes; 
- aankoop reparatiekit fietsen. 
Investeringen die niet in de lijst staan, kunnen betoelaagd worden indien zij bijdragen tot de 
(brand)veiligheid ten behoeve van erkende jeugdverenigingen en mits positief advies van de 
gemeentelijke jeugdraad. 
 
Artikel 3: 
De investeringen moeten gebeurd zijn tijdens het dienstjaar waarin de subsidie wordt 
aangevraagd.  
 
Artikel 4: 
Het totaalbedrag van de subsidie gekoppeld aan dit reglement zal na advies van de 
gemeentelijke jeugdraad door het college van burgemeester en schepenen jaarlijks vastgesteld 
worden. 
 
Artikel 5: 
De gemeentelijke jeugdraad zal instaan voor het nazicht van de ingediende bewijsstukken. 
 
Artikel 6: 
De subsidieaanvraag wordt jaarlijks op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de 
jeugddienst met de nodige bewijsstukken en dit vóór 1 december van het dienstjaar waarin de 
investeringen werden gedaan. 
 
Artikel 7: 
De investeringen ter bevordering van de (brand)veiligheid ten behoeve van de erkende 
jeugdverenigingen worden voor 100% terugbetaald, voor zover de voorziene kredieten dit 
toelaten.  De terugbetaling van de investeringen kan niet gecumuleerd worden met andere 



subsidies.  Indien het voorziene krediet het niet toelaat om de investeringen aan 100% terug te 
betalen, zal alles procentueel berekend worden. 
 
Artikel 8: 
Indien het vooraf vastgestelde bedrag door het college van burgemeester en schepenen voor 
dit subsidiereglement ontoereikend is, en een ander subsidiereglement met betrekking tot 
jeugd een overschot vertoont, kan dit bedrag worden aangewend voor uitbetaling. 
 
Artikel 9: 
Indien het vooraf vastgestelde bedrag niet wordt opgebruikt, wordt dit krediet overgebracht 
naar een ander subsidiereglement met betrekking tot jeugd waarop eventueel een tekort zou 
zijn of als bijkomende werkingstoelage aan de erkende jeugdverenigingen toegekend. 
 
Artikel 10: 
De uitbetaling gebeurt jaarlijks in de maand december van het dienstjaar. 

 


