Reglement
Corona noodfonds verenigingen en organisaties
Artikel 1: Algemeen en doel
De Vlaamse Regering richtte naar aanleiding van corona een noodfonds op voor de cultuur-, jeugden mediasector. Dertig procent van dit noodfonds was bestemd voor de steden en gemeenten; de
gemeente Schilde werd 198 401,25 euro toegekend om de lokale cultuur-, jeugd- en
sportverenigingen te ondersteunen. Vlaanderen gaf geen specifieke richtlijnen mee over de invulling
van deze middelen, de gemeente Schilde kiest ervoor om dit bedrag integraal te bestemmen als
financiële ondersteuning van de sport-, jeugd- en socio-culturele verenigingen en organisaties van
Schilde. De verdeling van deze middelen uit het Vlaamse noodfonds zal gebeuren conform de
bepalingen van dit reglement.
Artikel 2: Doelgroep
Volgende verenigingen en organisaties uit Schilde komen in aanmerking:
•
•
•
•

Erkende verenigingen,
Niet-erkende verenigingen die minstens 10 open/gesloten activiteiten die vallen onder de
vaste jaarwerking exclusief vergaderingen op jaarbasis organiseren,
In 2019 opgestarte verenigingen die minstens 10 open/gesloten activiteiten die vallen onder
de vaste jaarwerking exclusief vergaderingen voor 2020 hadden ingepland
Eenmalige organisaties die minstens 200 inwoners bereiken.

Uitzonderingen kunnen individueel voorgelegd worden aan het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 3: Toelagen voor ondersteuning dagelijkse werking erkende verenigingen
Een eerste schijf van 145 401.25 euro van het noodfonds wordt toegekend aan de erkende
verenigingen van Schilde.
Elke erkende vereniging van Schilde kan één aanvraag indienen voor een maximum van 5000 euro
Dit maximum is enkel op voorwaarde dat bij berekening van alle aanvragen voldoende budget
beschikbaar is. Als dat niet het geval is zal de toelage proportioneel verminderd worden. Dit
maximum is enkel op voorwaarde dat bij berekening van alle aanvragen op het moment van
beoordeling, zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, nog voldoende budget beschikbaar is.
De volgende items komen in aanmerking bij de behandeling van de aanvraag:
• Gemaakte onkosten voor een activiteit die geannuleerd moest worden.
• Gemaakte onkosten voor beschermingsmiddelen, hygiënische maatregelen, social distancing
maatregelen en/of bubbelwerking.
• De vermindering of het mislopen van inkomsten.
Enkel onkosten, vermindering of mislopen inkomsten over de periode 13 maart 2020 tot en met 13
maart 2021 komen in aanmerking bij de aanvraag.

De aanvraag wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen dat de aanvraag
goedkeurt of gemotiveerd afwijst.
De aanvraag wordt ingediend in het daarvoor voorzien formulier dat online en offline beschikbaar zal
worden gemaakt. In het formulier worden volgende zaken gevraagd:
• Oplijsting van de geannuleerde activiteiten met daarbij de onkosten van de annulering.
• De onkosten gemaakt m.b.t. beschermings- of hygiënische middelen, social distancing
maatregelen of bubbelwerking.
• De vermindering van inkomsten en/of misgelopen inkomsten (in vergelijking met voorgaande
werkjaren).
• Korte motivatie i.v.m. de gemaakte onkosten, vermindering en/of misgelopen inkomsten
ondersteund door beschikbare bewijsstukken (facturen, kassatickets, onkostennota’s,
overschrijvingsbewijzen, …).
Artikel 4: Toelage voor ondersteuning dagelijkse werking niet-erkende verenigingen
Een tweede schijf van 16 000 euro van het noodfonds wordt als forfaitaire toelage van maximum
1500 euro toegekend aan niet-erkende verenigingen van Schilde. Dit maximum is enkel op
voorwaarde dat bij berekening van alle aanvragen voldoende budget beschikbaar is. Als dat niet het
geval is zal de toelage proportioneel verminderd worden. Dit maximum is enkel op voorwaarde dat
bij berekening van alle aanvragen op het moment van beoordeling, zoals bedoeld in artikel 9, eerste
lid, nog voldoende budget beschikbaar is. Verdeling van deze toelage gebeurt op basis van volgende
voorwaarden:
•
•
•

•

De niet-erkende vereniging doet een aanvraag aan het college van burgemeester en
schepenen.
De niet-erkende vereniging organiseert minstens 2 activiteiten op jaarbasis.
De niet-erkende vereniging bezorgt het gemeentebestuur een planning van de voorgaande
jaren (2017-2020) met voor 2020 duiding over de misgelopen inkomsten en gemaakte
onkosten met bewijsstukken.
Een in 2020 opgestarte niet-erkende vereniging bezorgt het gemeentebestuur een planning
en een motivatie over de impact van corona op hun werking.

Artikel 5: Toelagen voor ondersteuning bestaande evenementen, activiteiten en projecten
Een derde schijf van 20 000 euro van het noodfonds wordt voorzien als toelage voor bestaande
evenementen voor een maximum van 2000 euro onder volgende voorwaarden:
•
•

•

Het evenement waarvoor toelage wordt aangevraagd moet op het grondgebied van Schilde
plaatsvinden of kan een duidelijke link met de gemeente Schilde aantonen.
Het evenement waarvoor toelage wordt aangevraagd moet publiekelijk toegankelijk zijn en
ingeval voor het project inkomgeld wordt gevraagd, moet het initiatief deelnemen aan de
vrijetijdspas waardoor bijzondere doelgroepen 50 procent reductie krijgen.
Het evenement moet al minstens 2x in de voorbijgaande 5 jaar georganiseerd zijn.

•

•

•
•

De steun van de gemeente Schilde moet op alle publicaties, affiches, folders en andere
vormen van publiciteit in het kader van het project vermeld worden door ofwel het logo van
de gemeente ofwel de melding ‘met steun van de gemeente Schilde’ op te nemen.
De gemeente Schilde verleent de subsidiëring binnen de perken van het budget dat het
college van burgemeester en schepenen voor dit reglement beschikbaar stelt en
overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en
op de aanwending van sommige toelagen.
De organisator moet een raming van de vermindering van de verwachte inkomsten
bezorgen.
De organisator moet een duidelijk overzicht met ramingen en offertes bij indienen van de
aanvraag ter verantwoording van de kosten die de organisator zal maken om het
evenement/activiteit coronaveilig te kunnen maken. Ten laatste 3 maanden na het
evenement dient de organisatie de bijhorende facturen of officiële kostennota’s in.

Er kan geen toelage worden toegekend indien het project:
•

•
•

tot de reguliere werking behoort van erkende verenigingen die een werkingssubsidie
ontvangen. Indien een erkende vereniging een projectsubsidie ontvangt, mag dit project niet
ingebracht worden in de aanvraag voor de werkingssubsidie;
een commercieel doel heeft;
georganiseerd wordt door een overheidsbestuur.

Artikel 6: Toelagen voor ondersteuning nieuwe evenementen, activiteiten en projecten
Een vierde schijf van 20 000 euro van het noodfonds wordt voorzien voor nieuwe evenementen,
activiteiten en projecten met een maximum van 2000 euro per evenement en bestaat uit een
financiële toelage ter ondersteuning van volgende items:
•
•

Kosten die gemaakt zullen worden voor beschermingsmiddelen en hygiënische maatregelen,
social distancing maatregelen en/of bubbelwerking.
Raming vermindering verwachte inkomsten omwille van corona.

Komen hiervoor in aanmerking:
•
•
•
•

Niet erkende verenigingen uit Schilde
Erkende verenigingen uit Schilde
Organisaties/bedrijven uit Schilde waarvan het evenement/activiteit een commerciële
doelstelling heeft
Organisaties/bedrijven buiten Schilde waarvan het evenement/activiteit een commerciële
doelstelling heeft

Bijkomende voorwaarden:
•
•

Het evenement waarvoor toelage wordt aangevraagd moet op het grondgebied van Schilde
plaatsvinden of kan een duidelijke link met de gemeente Schilde aantonen.
Het evenement waarvoor toelage wordt aangevraagd moet publiekelijk toegankelijk zijn.

•
•

•

•
•

Het evenement/activiteit moet een duidelijke meerwaarde kunnen aantonen met betrekking
tot de vrijetijdsbeleving van de inwoners van de Gemeente Schilde.
De steun van de gemeente Schilde moet op alle publicaties, affiches, folders en andere
vormen van publiciteit in het kader van het project vermeld worden door ofwel het logo van
de gemeente ofwel de melding ‘met steun van de gemeente Schilde’ op te nemen.
De gemeente Schilde verleent de subsidiëring binnen de perken van het budget dat het
college van burgemeester en schepenen voor dit reglement beschikbaar stelt en
overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en
op de aanwending van sommige toelagen.
De organisator moet door middel van gestaafde dubbels van facturen kunnen aantonen dat
het voorziene bedrag gebruikt is voor de overeengekomen doeleinden.
In het geval het evenement/activiteit een duidelijke commerciële doelstelling heeft moet er
gebruik gemaakt worden van lokale leveranciers van de gemeente Schilde. Een minimum van
30% van de aangetoonde facturen moet afkomstig zijn van lokale leveranciers uit de
gemeente Schilde. De organisatie moet dit kunnen aantonen door middel van gestaafde
bewijsstukken/facturen .

Volgende organisaties of organisatoren kunnen geen gebruik maken van deze toelage.
•
•
•

Organisaties die al reeds gebruik maken van de coronatoelage voor vaste weerkerend
evenementen voor hun activiteit/evenement.
Organisatoren die beschikken/gebruik maken van een vaste commerciële
evenementenlocatie.
Organisatoren die geen duidelijke meerwaarde bieden voor de vrijetijdsbeleving van de
inwoners van Schilde.

Artikel 7: Bezwaarprocedure
De dienst Vrije Tijd en Welzijn is het aanspreekpunt bij vragen of opmerkingen over de toepassing
van dit reglement. Schriftelijke bezwaren moeten altijd worden gericht aan het college van
burgemeester en schepenen, Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde. Bezwaren moeten binnen de
maand na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen worden ingediend. Alle
betwistingen worden onderzocht door de dienst Vrije Tijd en Welzijn. Het advies hierover wordt
geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8: Beperkingen en restsaldo
Het college van burgemeester en schepenen behoudt het recht om elke aanvraag gemotiveerd af te
keuren.
Indien in de aanvraagdossiers concrete bewijsstukken ontbreken wordt het dossier als onvolledig
beschouwd.
Indien het voorziene krediet vanuit het Vlaamse noodfonds niet volstaat voor alle goedgekeurde
aanvragen dan wordt de toegekende toelage proportioneel verminderd. De vier verschillende
schijven van het noodfonds werden voorzien van een maximum plafond.

Indien het voorziene krediet ruimer zou zijn dan zal het resterende krediet bestemd worden voor de
erkende verenigingen. Dit zal gebeuren met een procentuele verhoging van de werkingssubsidies
voor de erkende verenigingen (cultuur, jeugd, sport, senioren, gehandicapten) op basis van de
subsidieberekening van 2021.
Artikel 9: Aanvraag en procedure
Aanvragen voor toelagen voor artikel 3 en 4 moeten uiterlijk 26 februari 2021 worden ingediend via
de daarvoor bestemde formulieren die zullen worden vastgelegd door het college van burgemeester
en schepenen. Een tweede aanvraagronde wordt georganiseerd voor zover de daartoe bestemde
middelen nog toereikend zijn, waarbij de aanvragen voor de toelagen moeten worden ingediend
voor 31 mei 2021.
Aanvragen voor toelagen voor artikel 5 en 6 moeten uiterlijk 31 oktober 2021 bij de gemeente
worden ingediend via de daarvoor bestemde formulieren die worden vastgelegd door het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 10: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad en vervalt na de uitbetaling
van het restsaldo ten laatste op 31 december 2021.
Collegebeslissing 30 november 2020
Gemeenteraadsbeslissing 14 december 2020
* * *

