Subsidiereglement voor het zwemmen in Aarschot en Westerlo aan een
verlaagd tarief voor inwoners van Herselt.

Datum gemeenteraadsbesluit:
Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 28/11/2016.
Datum bekendmaking website gemeente Herselt:
Dit reglement werd bekendgemaakt op www.herselt.be op 2/01/2017
Artikel 1.
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op de begroting goedgekeurde kredieten
wordt met ingang van 2 januari 2017 een subsidie verleend bij de aankoop van de in artikel 2
beschreven toegangsbewijzen voor het zwembad van Aarschot en Westerlo.
Artikel 2.
Volgende types toegangsbewijzen komen in aanmerking voor de subsidie:
- 10-beurtenkaart (Westerlo + Aarschot)
- 20-beurtenkaart (Westerlo)
- Jaarabonnement (Westerlo + Aarschot)
Artikel3.
De subsidie is gelijk aan het verschil in de aankoopprijs van het toegangsbewijs voor
inwoners versus niet-inwoners van de desbetreffende gemeente.
De subsidie kan toegestaan worden zolang de hiervoor voorziene kredieten van het
betreffende jaar niet opgebruikt zijn.
Artikel 4.
Om in aanmerking te komen moet de aanvrager voldoen aan deze voorwaarden:
- In Herselt gedomicilieerd zijn;
- Een van de in artikel 2 beschreven toegangsbewijzen voor het zwembad van Aarschot
of Westerlo aankopen
Artikel 5.
De inwoners kopen een toegangsbewijs aan in Westerlo of Aarschot.
Op vertoon van hun bewijs van betaling (voor Westerlo), of hun 10-beurtenkaart of
jaarabonnement (voor Aarschot) bij de sportdienst van Herselt en na het volledig invullen
van het daartoe bestemde aanvraagformulier, uiterlijk 60 dagen na aankoop van
toegangsbewijs, kunnen de inwoners een toelage, zoals bepaald in artikel 3, aanvragen bij
het gemeentebestuur. Deze toelage wordt gestort op het rekeningnummer dat vermeld
staat op aanvraagformulier.

Het aanvraagformulier ’subsidie bij aankoop toegangsbewijs zwembaden’ is verkrijgbaar bij
de sportdienst of op de gemeentelijke website www.herselt.be . Op het gebruik van deze
aanvraagformulieren heerst enerzijds een beperking in aantal en anderzijds een beperking in
tijdspanne (artikel 6 ).
Artikel 6.
Een aanvraag is pas ontvankelijk als:
- alle gegevens correct zijn ingevuld op het aanvraagformulier
- Eén aanvrager per keer slechts één aanvraag indient (2 aanvragen die elkaar
overlappen kan niet)
°
10-beurtenkaart
maximaal één geldige aanvraag/aankoop per maand
°
Jaarabonnement
maximaal één geldige aanvraag/aankoop per jaar
Artikel 7.
Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of dat de gestelde voorwaarden niet
werden nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen de toegekende subsidie
geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de betrokkene(n) en deze tijdelijk of definitief
uitsluiten van de voordelen van dit reglement.

Aanvraag voor een toelage bij de aankoop van een toegangsbewijs voor het
zwembad in Westerlo of Aarschot

Waarvoor dient dit formulier?
Dit formulier gebruik je om een subsidie aan te vragen voor het zwemmen in Westerlo en
Aarschot aan een verlaagd tarief voor inwoners van Herselt.
Wie vult dit formulier in?
Dit formulier moet ingevuld worden door de aanvrager.
Hoe dient u de aanvraag in?
Bezorg dit formulier aan het College van burgemeester en schepenen van Herselt, via de
sportdienst, VTC de Mixx, Asbroek 1H, 2230 Herselt
Wenst u de volledige regelgeving te kennen?
Dit formulier is een toepassing van het subsidiereglement voor het zwemmen in Westerlo en
Aarschot aan een verlaagd tarief voor inwoners van Herselt. Dit reglement is verkrijgbaar bij
de sportdienst of raadpleegbaar op www.herselt.be
Info?
Sportdienst Herselt, 014/53 90 51, sport@herselt.be

