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SUBSIDIEREGLEMENT DRINKWATER VOOR TIELTSE JEUGDFUIVEN 

Goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 05/05/2022 

Het reglement treedt in werking op 06/05/2022 

1. DOEL 

Artikel 1: Gezonde Stad Tielt maakt werk van een preventief alcoholbeleid in de stad. We wensen 

de risico’s van alcoholgebruik te beperken én het gezond gedrag bij jongeren te gaan promoten, 

door de verkoopprijs van water bij de Tieltse jeugdfuiven gratis of goedkoper te maken dan alcohol 

(en frisdrank). 

2. DOELGROEP  

Artikel 2: De subsidie kan enkel verkregen worden door een erkende Tieltse jeugdvereniging, lid 

van de jeugdraad. 

3. VOORWAARDEN 

Artikel 3: Om beroep te kunnen doen op subsidie moet voldaan worden aan volgende voorwaarden: 

• De organisator van de jeugdfuif moet lid zijn van de jeugdraad 

• De jeugdfuif vindt plaats op het grondgebied van Stad Tielt 

• Het aangekochte drinkwater (merk naar keuze) is plat- of bruisend drinkwater, zonder 

toevoegingen. 

• Het aangekochte drinkwater mag gratis aangeboden worden of maximaal aan 

€ 1/consumptie verkocht worden. 

4. PRODECURE 

Artikel 4: De organisator gaat zelf het drinkwater ophalen bij een handelaar naar keuze. Het 

kassaticket of factuur wordt samen met het ingevuld terugbetalingsdocument (bijlage 1) 

doorgemaild naar facturatie.welzijn@tielt.be. Ten laatste 30 dagen na de desbetreffende fuif. 

5. SUBSIDIEBEDRAG 

Artikel 5: Het subsidiebedrag voor drinkwater wordt als volgt bepaald: 

• Op basis van de maximale zaalcapaciteit wordt de aankoop van water door de organisator  

vergoed. 

• Op basis van de maximum zaalcapaciteit wordt voor iedereen gemiddeld 0,75l voorzien 

• Als maximumgrootte van de fuif wordt 2.000 personen genomen (ook voor openluchtfuiven 

e.d.) 

• De richtprijs is € 0.20/liter. 
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6. SANCTIES 

Artikel 6: Indien een subsidieaanvraag wordt ingediend waarbij men niet voldoet aan de 

voorwaarden, het terugbetalingsdocument niet, te laat of niet volledig is ingevuld en/of waarbij het 

kassaticket of factuur ontbreekt, zal de aanvraag als onontvankelijk worden afgewezen. Er kan 

controle plaatsvinden op het evenement. 

Bij gegronde twijfel of de middelen correct werden aangewend, kan nog steeds gevraagd worden 

om bewijsstukken toe te voegen. 

Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het vast bureau. 


