cluster vrije tijd

NDC 485.12

Cultuur — Sport — Jeugd
Reglement éénmalige subsidie verenigingen
Goedgekeurd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2020-09-24
Bekendgemaakt op www.liedekerke.be op 2020-09-29

Artikel 1.
Het gemeentebestuur verleent een éénmalige
subsidie aan de gemeentelijke verenigingen ter
compensatie van geleden schade als gevolg van
de coronacrisis.
Deze subsidie kan gecumuleerd worden met elke
andere subsidie, ongeacht van welke instantie
deze afkomstig is.
Artikel 2.
Dit reglement kadert binnen het Nooddecreet van
19 juni 2020 tot oprichting van een noodfonds om
de als gevolg van de Corona CIVID 19 crisis
financiële schade in de cultuur-, jeugd- en
mediasector gedeeltelijk te compenseren.
Artikel 3.
Alleen de socio-culturele verenigingen, de
sportverenigingen en de jeugdverenigingen die in
aanmerking komen voor een gemeentelijke
werkingssubsidie op basis van de reglementen
goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 maart
2014 kunnen een beroep doen op dit
subsidiereglement.
Artikel 4 — Puntensysteem.
Aan de verenigingen die aan de gestelde
voorwaarden voldoen, worden punten toegekend
volgens het volgende puntensysteem:
§ 1.

Geleden financiële schade.

1° Punten voor het totaal aan gederfde
inkomsten ten gevolge van de corona-crisis
gedurende de periode maart tot september
2020:

 0 tot 2 000 euro
 2 001 tot 5 000 euro
 meer dan 5 000 euro

1 punt
2 punten
3 punten

2° Punten voor het totaal aan extra gemaakte
kosten ten gevolge van de corona-crisis
gedurende de periode maart tot september
2020:
 0 tot 500 euro
1 punt
 501 tot 2 000 euro 2 punten
 meer dan 2 000 euro
3 punten
3° Punten voor het totaal aan vaste lopende
kosten gedurende de periode maart tot
september 2020:
 0 tot 250 euro
1 punt
 251 tot 500 euro
2 punten
 meer dan 500 euro 3 punten
§ 2. Ontwikkeling van een COVID-veilige
alternatieve werking/activiteit gedurende de
periode van 18 maart tot 31 augustus 2020.
Punten voor het ontwikkelen van een
alternatieve werking/activiteit:
 volledige stopzetting activiteiten/aanbod
0 punt
 uitwerking van een covid-veilig alternatief
5 punten
§ 3.

Werkingsgebied van de vereniging.

Punten voor het ontwikkelen van een
alternatieve werking/activiteit volgens de
geldende richtlijnen:
 enkel activiteiten op Liedekerks
grondgebied 5 punten
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 activiteiten in Liedekerke en
buurgemeenten 2 punten
 activiteiten in de ruime regio rond
Liedekerke 1 punt
Artikel 5 — Berekening.
De waarde van een punt is gelijk aan het totaal
subsidiebedrag, zoals goedgekeurd in het
exploitatiebudget, gedeeld door het totaal aantal
toegekende punten voor alle goedgekeurde
aanvragen voor deze subsidie.
Het bedrag van de subsidie is gelijk aan de waarde
van een punt vermenigvuldigd met het aantal
punten toegekend aan de vereniging.
Artikel 6 — Subsidiebedrag.
Elke vereniging waarvan de aanvraag is
goedgekeurd, ontvangt minstens 500 euro,
ongeacht het aantal toegekende punten.
Het subsidiebedrag voor een vereniging is
gelimiteerd tot maximaal 75 % van de totaal
aantoonde geleden financiële schade.
Het subsidiebedrag voor een vereniging kan nooit
meer bedragen dan 2 500 euro.
Artikel 7 — Procedure.
§ 1. Aanvraag.
De subsidieaanvraag gebeurt via het digitaal loket
van de gemeentelijke website of met een
aanvraagformulier, op eenvoudig verzoek te
verkrijgen in het vrijetijdshuis.
De aanvraag moet ingediend zijn vóór 30 oktober
2020.
Bij de aanvraag moeten de volgende
bewijsstukken gevoegd zijn:
 een overzicht van de extra gemaakte kosten
met bewijsstukken (facturen);
 een raming van de gederfde inkomsten met
korte berekening en toelichting bij elk
gemaakt verlies;
 bewijsstukken voor vaste lopende kosten
(facturen);
 bewijsstukken voor alternatieve activiteiten
(flyer/persbericht/artikel).
De subsidieaanvraag heeft betrekking op de
periode van maart tot september 2020;

De dienst vrije tijd controleert de bewijsstukken
op echtheid.
§ 2. Beslissing.
Het college van burgemeester en schepenen
beslist over de toekenning van de subsidie op
voorstel van de dienst vrije tijd. De beslissingen
van het college van burgemeester en schepenen
moeten gemotiveerd zijn.
Het college van burgemeester en schepenen
beslist over alles wat niet voorzien is in dit
reglement. In het bijzonder kan het college,
onverminderd de toegekende subsidies, de
aanrekening voor het gebruik van de
gemeentelijke
infrastructuur
om
billijkheidsredenen aanpassen.
§ 3. Betaling.
De subsidie wordt in één keer uitbetaald via
overschrijving. De betaling heeft plaats uiterlijk 31
december 2020.
Artikel 8.
De subsidie mag uitsluitend gebruikt worden om
de werking van de vereniging verder te
stimuleren/ontplooien.
Artikel 9.
De vereniging moet de subsidie terugbetalen in
de volgende gevallen:
1° als zij de subsidie gebruikt voor een ander doel
dan dat waarvoor ze werd toegekend;
2° als zij zich verzet tegen de uitoefening van de
controle;
3° als blijkt dat de vereniging onjuiste gegevens
heeft verstrekt.
Artikel 10.
Door het invullen van het digitale loket of het
indienen van een aanvraagformulier, verklaart de
aanvrager zich akkoord met de bepalingen van dit
reglement.
Artikel 11 — Bekendmaking.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de
gemeentelijke webtoepassing.
Het treedt in werking de vijfde dag na de
bekendmaking.
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