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William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems: Schepenen 
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Kimberly Peeters: Algemeen directeur 

5. Eenmalige energiecheque voor verenigingen die een infrastructuur beheren 

De raad 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn  

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 

op de gemeenten en latere wijzigingen 

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

Overwegende de algemeen stijgende energieprijzen  

Overwegende dat de gemeente Voeren een eenmalige tussenkomst op de jaarafrekening van de energiekosten 
wil voorzien van maximum 1000 euro per vereniging die een onroerende infrastructuur beheert   

Overwegende dat de gemeente Voeren naast de eenmalige tussenkomst ook subsidies wil voorzien voor 
investeringen en werken aan verenigingslokalen, gericht op energie-efficiëntie en duurzaamheid  

besluit 
 
Artikel 1 De gemeenteraad keurt het reglement inzake de eenmalige energiecheque voor verenigingen die 

een onroerende infrastructuur beheren goed:   
 

Eenmalige energiecheque voor verenigingen die een onroerende 

infrastructuur beheren 

Artikel 1 Onderwerp 
Naar aanleiding van de algemeen stijgende energieprijzen, kan elke Voerense vereniging die een 
onroerende infrastructuur beheren een eenmalige energiecheque aanvragen.  

 
Artikel 2 Aanvrager 
De vereniging die voor een subsidie in aanmerking wenst te komen, moet over een V.Z.W.-
structuur beschikken, in orde zijn met alle wettelijke bepalingen inzake de V.Z.W.-wetgeving en 
haar maatschappelijke zetel op het grondgebied van Voeren gevestigd hebben. 

De vereniging die een onroerende infrastructuur beheert, bestaat minstens uit 10 leden en 
organiseert jaarlijks minstens vijf activiteiten in de gemeente (zoals sporttrainingen, 
georganiseerde activiteiten voor kinderen, socio-culturele activiteiten, enz.) of geeft het lokaal in 
bruikleen aan een vereniging die aan bovenstaande voorwaarden voldoet. 

Artikel 3 Aanvraagprocedure 
De vereniging richt een aanvraag ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de 
vereniging, aan het college van burgemeester en schepenen, vergezeld van de nodige 
bewijsstukken. 

 
De aanvraag dient uiterlijk 28 februari 2023 te worden ingediend.  

Welke documenten dienen aangeleverd te worden? 



- Kopie van de factuur van de levering van stookolie/propaangas in bulk, met levering 
tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 voor de verwarming van het 
verenigingslokaal 

- Kopie van de jaarafrekening voor elektriciteit 
- Betalingsbewijs van factuur stookolie/propaangas en elektriciteit 
- Overzicht activiteiten die plaatsvonden in het verenigingslokaal in 2022 
- Ledenlijst van de vereniging (en/of de Voerense vereniging(en) die het gebouw gebruikt)  

Artikel 4 Subsidie 
De eenmalige energiecheque bedraagt maximaal 1000 euro. 

Het begrotingskrediet zal berekend worden op basis van:  
- Ledenaantal van de vereniging (en/of de Voerense vereniging(en) die het gebouw 

gebruikt)  

- Bezettingsgraad van verenigingslokaal door verenigingen erkend door de gemeente 

Ledenaantal x aantal activiteiten = aantal punten 

1 punt = 1 euro 

Iedere vereniging die een onroerende infrastructuur beheert krijgt een minimumsubsidie van 250 

euro.  

Indien een vereniging deze ondersteuning aanvraagt, stemt ze erin toe dat ze in 2023 de 

verhoogde energiekosten niet doorrekent naar de vereniging aangesloten bij een gemeentelijke 

adviesraad die gebruik maakt van de accommodatie.  

Artikel 2 Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van dit 
reglement.  

 
 
Stemming 

Stemmen voor: 11 William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 

Lizzy Buijsen-Baillien, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel 

Stemmen tegen: 0  

Onthoudingen: 0  

Ongeldig: 1 Grégory Happart 

Stemmen niet :  0  

 

 Namens de gemeenteraad 

Bij verordening 

(get.)Kimberly Peeters (get.) Rik Tomsin 
Algemeen directeur Voorzitter 
 

  

Voor eensluidend uittreksel uit staande de zitting goedgekeurde notulen 

Kimberly Peeters Joris Gaens 
Algemeen directeur Burgemeester 


