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GOEDGEKEURD
Zitting van 13 oktober 2020
Samenleving - Sport en Jeugd

Goedkeuring subsidiereglement bijkomende eenmalige
ondersteuning Heistse verenigingen vanuit het noodfonds 1.771.1-2.078.51

Samenstelling
Aanwezig
de heer Carl De Bie, voorzitter gemeenteraad; de heer Luc Vleugels, burgemeester; de heer Jan
Moons, schepen; de heer David Geerts, schepen; de heer Patrick Feyaerts, schepen; mevrouw Sarah
Wouters, schepen; mevrouw Katleen Vantyghem, schepen; de heer Eric Verbist, schepen; mevrouw
Kelly Van Tendeloo, schepen; de heer Jan Baestaens, raadslid; de heer Nand Blauwens, raadslid; de
heer Tim Teurfs, raadslid; de heer Frans Poortmans, raadslid; de heer Luc Van den Bulck, raadslid;
de heer Carl Verelst, raadslid; de heer Eddy Gorris, raadslid; de heer Wim Van den Bruel, raadslid;
de heer Michel Van Dyck, raadslid; mevrouw Bernadette De Cat, raadslid; de heer Kurt Vets,
raadslid; de heer Sebastiaan Marien, raadslid; de heer Willy Anthonis, raadslid; mevrouw Tamara
Ceuppens, raadslid; de heer Dirk Van Noten, raadslid; de heer Jan De Haes, raadslid; mevrouw Ann
Van den Meutter, raadslid; mevrouw Karen Michiels, raadslid; mevrouw Elke Laureys, raadslid; de
heer Bart Van Asten, raadslid; mevrouw Nathalie Heremans, raadslid; de heer Thomas Van Hoof,
raadslid; de heer Sven Lambrechts, raadslid; mevrouw Hilde Cools, raadslid; de heer Theo Van
Thielen, raadslid; de heer Marcel Van Hoof, raadslid; de heer Hans Welters, algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
De langdurige coronacrisis heeft een zware impact op het lokale verenigingsleven. Het heeft de
werking en het activiteitenaanbod van verenigingen tijdelijk stilgelegd en de heropstart gebeurt
ondertussen onder strikte voorwaarden. Verenigingen hebben met andere woorden schade geleden
onder die crisis.
Argumentatie
Vlaanderen maakte vervolgens financiële middelen vrij ter ondersteuning van het lokale
verenigingsleven ten gevolge van de impact van de coronacrisis. Het zijn de lokale besturen die zelf
tot een verdeling en besteding van deze middelen overgaan.
In Heist-op-den-Berg werd er een traject uitgestippeld waarbij input vanuit administratie werd
besproken in de verschillende politieke fracties. Van daaruit werden de adviesraden bevraagd en
betrokken. Op basis van die input is een ambtelijke werkgroep aan de slag gegaan om deze
principes, voorstellen en informatie te verwerken tot een ondersteuningsprincipe vertrekkende
vanuit het noodfonds gericht op acute noden met als doel het verenigingsleven maximaal en op
maat van de noden te herstellen.
Dat ondersteuningsprincipe is opgebouwd uit verschillende lagen waarbij een forfaitaire
ondersteuning van 350 euro per vereniging die aan de voorwaarden voldoet de onderste brede basis
vormt.
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Dit reglement waarbij een bijkomende ondersteuning sectorspecifiek voorzien wordt, is een
volgende ondersteuningsprincipe of ondersteuningsreglement daar bovenop. Ze is niet meer op alle
verenigingen gericht maar enkel op de erkende die op deze manier toch extra beloond worden voor
ook hun engagement. Dit kwam duidelijk als input naar voor vanuit de bevraging via de adviesraden.
Het voorstel van subsidiereglement wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Juridische grond
/
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41 §2 23° van het decreet Lokaal Bestuur: de gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen
van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.

Financiële informatie
Financiële informatie
Het budget van het noodfonds voor de ondersteuning van de Heistse verenigingen als gevolg van de
coronacrisis is voorzien op het ramingsnummer R002490: Coronacrisis - noodfonds jeugd-, cultuuren sport.
De bijkomende subsidie die aan elke vereniging wordt toegediend is per sector verschillend:
SPORT
 Indien er vanuit SPORT een werkingssubsidie groter dan 100 euro werd uitbetaald in 2019,
dan wordt dat zelfde bedrag opnieuw uitgekeerd als bijkomende éénmalige ondersteuning.
 Indien er vanuit SPORT geen werkingssubsidie werd uitbetaald in 2019, dan wordt er een
bedrag van 100 euro uitgekeerd als bijkomende, forfaitaire en éénmalige ondersteuning.
JEUGD
 Indien er vanuit JEUGD een werkingssubsidie werd uitbetaald in 2019, dan wordt dat zelfde
bedrag opnieuw uitgekeerd als bijkomende éénmalige ondersteuning.
 Indien er vanuit JEUGD geen werkingssubsidie werd uitbetaald in 2019, dan wordt er een
bedrag van 100 euro uitgekeerd als bijkomende, forfaitaire en éénmalige ondersteuning.
CULTUUR: 100 euro bijkomende, forfaitaire en éénmalige ondersteuning.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
 33 stem(men) voor: Willy Anthonis; Nand Blauwens; Tamara Ceuppens; Hilde Cools; Carl De Bie;
Bernadette De Cat; Jan De Haes; Patrick Feyaerts; David Geerts; Eddy Gorris; Nathalie
Heremans; Sven Lambrechts; Elke Laureys; Sebastiaan Marien; Karen Michiels; Jan Moons; Frans
Poortmans; Tim Teurfs; Bart Van Asten; Michel Van Dyck; Marcel Van Hoof; Thomas Van Hoof;
Dirk Van Noten; Kelly Van Tendeloo; Theo Van Thielen; Wim Van den Bruel; Luc Van den Bulck;
Ann Van den Meutter; Katleen Vantyghem; Eric Verbist; Carl Verelst; Kurt Vets; Luc Vleugels
 2 onthouding(en): Jan Baestaens; Sarah Wouters

Besluit
Artikel 1
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De gemeenteraad keurt het bijgevoegde reglement 'Bijkomende eenmalige ondersteuning van
erkende Heistse sport-, jeugd-, cultuurverenigingen voor de indirect geleden coronaschade en de
corona-meerkosten voor de dagelijkse werking' goed voor de periode van 14 oktober 2020 tot en
met 31 december 2020.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
De algemeen directeur
(get.) Hans Welters

De voorzitter
(get.) Carl De Bie

Voor eensluidend afschrift

De algemeen directeur
Hans Welters

De voorzitter
Carl De Bie
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SUBSIDIEREGLEMENT BIJKOMENDE EENMALIGE ONDERSTEUNING VAN ERKENDE
HEISTSE SPORT-, JEUGD- EN CULTUURVERENIGINGEN

Art. 1: Doel van dit reglement:
De langdurige coronacrisis heeft een zware impact op het lokale verenigingsleven. Het heeft de werking en
het activiteitenaanbod van verenigingen tijdelijk stilgelegd en de heropstart gebeurt ondertussen onder
strikte voorwaarden én vaak met extra kosten tot gevolg.
Verenigingen hebben met andere woorden schade geleden onder die crisis. Hiervoor wordt enerzijds een
forfaitaire ondersteuning voorzien vanuit het noodfonds voor alle verenigingen die aan de voorwaarden
voldoen.
Anderzijds biedt dit subsidiereglement een bijkomende éénmalige ondersteuning aan te vragen in 2020,
enkel voor de erkende Heistse verenigingen aangesloten bij de jeugd-, sport- of cultuurraad.
Deze erkende verenigingen onderscheiden zich van niet-erkende verenigingen door hun inzet voor de
werking van de adviesraad uit hun sector en het is precies op basis van dat extra engagement ten aanzien
van het Heistse cultureel-sportieve leven of jeugdwerking dat deze bijkomende ondersteuning wordt
voorzien. Ook deze ondersteuning is gericht de corona-gerelateerde kosten.
Art. 2: Begunstigden:
Volgende verenigingen komen in aanmerking voor deze ondersteuning:
 Verenigingen die erkend zijn door, d.w.z. aangesloten zijn bij de sport- jeugd- of cultuurraad.
Komen niet in aanmerking:
 Niet-erkende verenigingen, d.w.z. verenigingen die geen lid zijn van de sport-, jeugd- of
cultuurrraad.
 Afdelingen van een lokale moedervereniging
 Andere organisaties, instellingen (zoals scholen, bedrijven, WZC’s, enz. … ) die weliswaar een
sport-jeugd- of cultuurwerking hebben maar geen verenigingen zijn.
Art. 3: Voorwaarden:
Er wordt een aanvraagformulier ‘aanvraagformulier forfaitaire vergoeding erkende vereniging’ voor deze
subsidie beschikbaar gesteld op de gemeentelijke website via www.heist-op-den-berg/corona en
https://www.heist-op-den-berg.be/subsidiereglementen. De aanvraag van de basisforfait en deze
bijkomende eenmalige ondersteuning voor erkende verenigingen (aangesloten bij de sport-, jeugd-, en
cultuurraad), gebeurt dus via hetzelfde aanvraagformulier.
Om in aanmerking te komen voor deze bijkomende subsidie, moet een aanvraag via het aanvraagformulier
ingediend worden uiterlijk 20 november 2020 volgens de modaliteiten vermeld in artikel 5 van dit
reglement.
Verenigingen die niet tijdig een juiste en correcte aanvraag indienen, komen niet in aanmerking voor deze
eenmalige bijkomende subsidie.
Verenigingen kunnen slechts 1 aanvraag indienen en worden dus maar 1 keer ondersteund vanuit dit
reglement.

Subsidiereglement bijkomende éénmalige ondersteuning van het corona-noodfonds van erkende Heistse Verenigingen

Art. 4: Subsidiebedrag:
De bijkomende subsidie die aan elke vereniging wordt toegediend die voldoet aan de gestelde
voorwaarden én die haar aanvraag tijdig en correct ingediend heeft, is per sector verschillend:
1. SPORT:
o Indien er vanuit SPORT een werkingssubsidie groter dan 100€ werd uitbetaald in 2019, dan
wordt datzelfde bedrag opnieuw uitgekeerd als bijkomende éénmalige ondersteuning.
o Indien er vanuit SPORT geen werkingssubsidie werd uitbetaald in 2019, dan wordt er een
bedrag van 100€ uitgekeerd als bijkomende, forfaitaire en éénmalige ondersteuning.
2. JEUGD:
o Indien er vanuit JEUGD een werkingssubsidie werd uitbetaald in 2019, dan wordt dat
zelfde bedrag opnieuw uitgekeerd als bijkomende éénmalige ondersteuning.
o Indien er vanuit JEUGD geen werkingssubsidie werd uitbetaald in 2019, dan wordt er een
bedrag van 100€ uitgekeerd als bijkomende, forfaitaire en éénmalige ondersteuning.
3. CULTUUR : 100€ bijkomende, forfaitaire en éénmalige ondersteuning.
Art. 5: Procedure:
De aanvraagformulieren moeten uiterlijk 20 november 2020 ingediend worden:
- We ontvangen de aanvragen bij voorkeur digitaal: noodfonds@heist-op-den-berg.be
- Aanvragen op papier dienen ten laatste op 20 november TOEGEKOMEN TE ZIJN op Kerkplein 17,
2220 Heist-op-den-Berg met de duidelijke vermelding “Noodfonds” op de enveloppe.
Na het indienen van de aanvragen worden deze gecontroleerd aan de hand van de gestelde voorwaarden.
Enkel deze die tijdig ingediend werden én in orde zijn, worden weerhouden en voorgelegd ter goedkeuring
aan het schepencollege.
Dit reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 13 oktober 2020 en is geldig tot 31 december
2020.

Hans Welters
Algemeen directeur

Carl De Bie
Voorzitter gemeenteraad
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Aanvraagformulier forfaitaire vergoeding erkende vereniging

Naam vereniging: Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Is je vereniging een:
☐ Vzw, met volgend ondernemingsnummer Klik of tik om tekst in te voeren.
☐ Feitelijke vereniging
☐ Andere, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren.
2. Adres maatschappelijke zetel
Klik of tik om tekst in te voeren.
3. Naam verantwoordelijke aanvraag
Klik of tik om tekst in te voeren.
4. Telefoonnummer verantwoordelijke aanvraag
Klik of tik om tekst in te voeren.
5. Emailadres verantwoordelijke aanvraag
Klik of tik om tekst in te voeren.
6. Je vereniging is lid van de
(meerdere antwoorden mogelijk)

☐ Sportraad
☐ Cultuurraad
☐ Jeugdraad
7. Rekeningnummer waarop je de subsidie wenst te ontvangen
(dit rekeningnummer moet op naam staan van de vereniging, niet op naam van een privépersoon of
individueel lid)

Rekeningnummer:
Klik of tik om tekst in te voeren.
Naam rekeninghouder:
Klik of tik om tekst in te voeren.

Datum indiening:
Klik of tik om een datum in te voeren.

