Gemeentelijk subsidiereglement
voor vrijetijdsverenigingen
die als gevolg van de crisis COVID-19
noodlijdend zijn
ARTIKEL 1. DOEL
Dit reglement heeft tot doel om structurele financiële schade bij erkende
vrijetijdsverenigingen, veroorzaakt door de coronacrisis, op te vangen. Deze subsidie komt
bovenop de extra werkingssubsidie die elke erkende vereniging ontvangt in 2020 en 2021.
De subsidie gekoppeld aan dit fonds voor noodlijdende vrijetijdsverenigingen wordt slechts
eenmalig toegekend per vereniging.
ARTIKEL 2. DOELGROEP
Voor de subsidie komen in aanmerking:
 Een door de cultuur-, sport- of jeugdraad erkende vereniging
 Een vereniging of initiatief waaraan het lokaal bestuur een nominatieve werkingssubsidie
toekent
ARTIKEL 3. BUDGET
Een totaalbedrag van 15.000 euro wordt in 2021 voorzien voor dit subsidiereglement.
ARTIKEL 4. OPROEP
In 2021 wordt één of meerdere oproepen uitgeschreven door het College van Burgemeester
en Schepenen met telkens vermelding van het budget, specifieke voorwaarden, duidelijke
beoordelingscriteria, de uiterste indieningsdatum waarop een aanvraag moet gebeuren en de
uiterste beslissingsdatum van het college van burgemeester en schepenen over de ingediende
aanvragen.
Het restbedrag na elke oproep wordt verschoven naar een volgende oproep.
ARTIKEL 5. AANVRAAG
De aanvragen gebeuren op het daartoe bestemde aanvraagformulier dat te bekomen is via de
website www.depinte.be en in te dienen is bij de Dienst Vrije Tijd, Polderbos 20, 9840 De
Pinte. Een ingevuld aanvraagformulier bevat steeds volgende gegevens:
 De identiteit en gegevens van de aanvrager
 De omschrijving en bewijsvoering waaruit moet blijken dat door de gevolgen van de
coronacrisis er financiële schade is of zal zijn die de continuïteit van een bestaande werking
van de gehele vereniging in gevaar brengt. De schade is structureel en niet-herstelbaar.
 Een verklaring op eer dat deze financiële schade door de coronacrisis niet vergoed is via een
andere overheidssubsidie, verzekering, mecenaat, etc ...
 Financiële bewijsstukken waaruit de financiële schade blijkt én die de noodzaak van het
gevraagde subsidiebedrag duidelijk motiveren.
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Specifieke kosten ter preventie van corona komen voor deze aanvraag niet in aanmerking
(zoals de aankoop van plexischermen, handgel/handzeep, mondmaskers,
beschermingshandschoenen, ontsmettingsmiddelen, signalisatie zoals vloerstickers, … ). Voor
deze kosten kan de vereniging beroep doen op de coronapremie voor verenigingen (GR 30
juni 2020).

ARTIKEL 6. BEOORDELING
Voor de behandeling van de aanvragen wordt een adviescommissie geïnstalleerd. De
adviescommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vrijetijdsverenigingen uit De
Pinte Deze vertegenwoordigers worden aangeduid door de adviesraden voor cultuur, jeugd en
sport. Elk van deze adviesraden duidt 3 vertegenwoordigers aan.
Op de bijeenkomsten van de adviescommissie kan een vertegenwoordiging van het College
van Burgemeester en Schepenen aanwezig zijn met waarnemende functie.
De 3 sectorfunctionarissen van de Dienst Vrije Tijd nemen het secretariaat van de
adviescommissie op.
De adviescommissie formuleert, aan de hand van de door haar voorgestelde
beoordelingscriteria, een advies over de beoordeling van de ingediende aanvragen. De
adviesraden voor cultuur, jeugd en sport worden in kennis gesteld van deze adviezen. Het
College van Burgemeester en Schepenen neemt een beslissing na advies van de commissie.
De beslissing over de ingediende aanvragen wordt telkens duidelijk gecommuniceerd door de
Dienst Vrije Tijd naar de verenigingen die een aanvraag hebben ingediend.
ARTIKEL 7. CONTROLE
Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor om de gegeven
informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in
overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende aanvrager niet meer in
aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie.
Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor om de gegeven
informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de toewijzing gebeurd is op
basis van onjuiste informatie in het aanvraagdossier kan de projectsubsidie geheel of
gedeeltelijk worden teruggevorderd.
ARTIKEL 8. INWERKINGTREDING
Dit reglement treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan en loopt tot en
met 31 december 2021.
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