GOEDGEKEURD
Zitting van 10 november 2020
Samenleving - Sport en Jeugd

Gemeenteraad
Besluit

29

2020_GR_00305

Goedkeuring subsidiereglement 'Schadedossier in functie
van een duurzaam herstel van de basiswerking van
verenigingen' - 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
Vlaanderen maakte 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.
Op 13 oktober 2020 keurde de gemeenteraad volgende reglementen goed:
 forfaitaire ondersteuning voor verenigingen en
 bijkomende ondersteuning voor erkende verenigingen.
Beide reglementen zijn erop gericht om ondersteuning te bieden voor de indirecte impact bij
verenigingen door de coronacrisis.
Naast deze beide reglementen is er nog de mogelijkheid om een schadedossier op maat van de
vereniging in te dienen die ondersteuning biedt voor de direct gelede schade van verenigingen.
Argumentatie
Een ambtelijke werkgroep werkte hiervoor een reglement uit en in hoofdzaak zullen volgende
vormen van schade in dat dossier opgenomen kunnen worden:
 infrastructuur gebonden coronaschade
 schade door gemiste opbrengsten door corona
 meerkosten voor een heropstart die coronaproof is
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 gemiste gemeentelijke subsidies of financiële ondersteuningsvormen omwille van corona.
Zowel erkende als niet-erkende verenigingen kunnen een schadedossier indienen. Dit schadedossier
is er echt op gericht om ondersteuning te bieden voor de geleden én aantoonbare schade van
verenigingen. Het bijgevoegde voorstel van subsidiereglement én de voorwaarden voor niet-erkende
verenigingen worden 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 voor de uitbetaling van het noodfonds voor de ondersteuning van de Heistse
verenigingen als gevolg van de coronacrisis is voorzien op het ramingsnummer R002490: Coronacrisis
- noodfonds jeugd- sport-, en cultuurverenigingen. De ondersteuning wordt berekend op basis van
het schadedossier en de aanvaarde schade in verhouding tot de beschikbare middelen.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
 31 stem(men) voor: 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; Bart Van Asten; Michel Van
Dyck; Thomas Van Hoof; Marcel 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; Sarah Wouters
 4 onthouding(en): Willy Anthonis; Jan Baestaens; Nand Blauwens; Tim Teurfs

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad besluit het bijgevoegde subsidiereglement 'Schadedossier in functie van een
duurzaam herstel van de basiswerking van verenigingen' goed te keuren voor de periode van 10
november tot en met 30 juni 2021.

Heist-op-den-Berg - Gemeenteraad van 10 november 2020 - 2020_GR_00305 - Goedkeuring subsidiereglement
'Schadedossier in functie van een duurzaam herstel van de basiswerking van verenigingen'
2/3

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 SCHADEDOSSIER IN FUNCTIE VAN EEN DUURZAAM HERSTEL VAN
DE BASISWERKING VAN VERENIGINGEN
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. Verenigingen hebben met andere woorden schade geleden onder de crisis die
startte bij de lockdown.
Een deel van die schade is zeer meetbaar, tastbaar en aantoonbaar. Die aantoonbaar geleden schade wil
de gemeente erkennen én ondersteunen vanuit het noodfonds op basis van de beschikbare middelen. Die
erkenning en ondersteuning is nodig om zo een duurzaam herstel van de basiswerking van de verenigingen
te realiseren.
Om aan alle schade of gemiste inkomsten tegemoet te komen, is het noodfondsbudget uiteraard
ontoereikend. Daarom rekenen we ook op de zelfredzaamheid en creativiteit van onze verenigingen in
functie van hun herstel.
Art. 2: Begunstigden:
Volgende verenigingen komen in aanmerking voor het indienen van een schadedossier:
 Verenigingen die erkend zijn door, d.w.z. aangesloten zijn bij de jeugd-, cultuur- of sportraad.
 Verenigingen die niet zijn erkend door/aangesloten bij de jeugd-, sport- of cultuurraad met een
sportieve, culturele* of jeugdwerking die voldoen aan criteria in bijlage.
 Heistse parochiezalen (enkel binnen het hoofdstuk infrastructuurgebonden schade)
*: Een cultuurwerking wordt daarbij breed gedefinieerd, zodat ook alle socio-culturele verenigingen voor
deze ondersteuning in aanmerking komen: seniorenverenigingen, de armoedevereniging Den Draai,
verenigingen voor personen met een handicap, enz. ….
Komen niet in aanmerking:
 Niet-erkende verenigingen door jeugd- sport- of cultuurraad ofwel gesitueerd buiten Heist-op-denBerg ofwel zonder substantiële werking of concreet (vrijetijds-)aanbod voor inwoners van Heistop-den-Berg.
 Niet-erkende verenigingen die hoofdzakelijk een commerciële of politieke activiteit uitvoeren.
 Organisaties, instellingen zoals scholen, bedrijven, WZC’s, enz … die weliswaar een sportieve-,
jeugd- of culturele werking hebben maar die geen verenigingen zijn.
 Onderafdelingen van een lokale vereniging met sportieve, jeugd- of cultuurwerking.
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Art. 3: Inhoudelijke voorwaarden:
Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient er een gemotiveerd schadedossier (=aanvraagdossier)
te worden ingediend.
Dat schadedossier heeft betrekking op de schade die verenigingen omwille van corona geleden hebben.
Er wordt rekening gehouden met schade geleden vanaf 13 maart 2020 tot 1 november 2020.
Ook lijkt het waarschijnlijk dat er nog schade geleden zal worden na deze datum, toch deze kan niet mee
opgenomen worden in dit dossier.
In dit schadedossier doet de vereniging dus aangifte van de opgelopen corona-gebonden schade gedurende
de hogervermelde periode. Tegelijk wordt de vereniging gevraagd aan te tonen welke creatieve
inspanningen zij zelf ondertussen al leverde of bedacht heeft om gemiste opbrengsten op alternatieve
manieren te ondervangen (zoals bijvoorbeeld nieuwe winstgevende initiatieven) of om
infrastructuurgebonden kosten tot een minimum te beperken (zoals bijvoorbeeld het bedingen van
betalingsuitstel van leningen, huuruitstel of -kwijtschelding, het aanvragen van steunmaatregelen aan
andere instanties, het stilleggen van apparaten, bijkomende afspraken maken met de brouwer maken,…)
Voor het indienen van het schadedossier kan men gebruik maken van de hieronder beschreven
hoofdstukken.
Indien verenigingen echter nog andere vormen van financiële schade hebben geleden dan beschreven in
de hoofdstukken en indien die schade eveneens aantoonbaar toe te schrijven is uitsluitend aan de
coronacrisis, kan deze schade ook worden aangegeven in het dossier. Het college is bevoegd om te
beoordelen of deze schade kan mee genomen worden in dit dossier en dus de berekening van de subsidie.
Het college heeft de discretionaire bevoegdheid over de aanvaardbaarheid van om het even welke
aangegeven schade.
Hoofdstuk 1: INFRASTRUCTUURGEBONDEN CORONASCHADE
Algemene omschrijving:
Dit hoofdstuk behandelt schade in de vorm van doorlopende infrastructuurgebonden kosten aan
NIET-gemeentelijke accommodatie.
Wie?




Enkel verenigingen waarvan de basiswerking NIET in gemeentelijke accommodatie plaats
vindt en die voldoen aan de voorwaarden uit artikel 2, komen voor dit hoofdstuk in
aanmerking.
Enkel verenigingen die daarbij geconfronteerd werden met doorlopende
infrastructuurgebonden kosten, kunnen hiervoor een schadedossier opmaken.
Parochiezalen voor wat betreft hun onroerende voorheffing op het kadastraal inkomen.

Wanneer?
 START: de lockdown op 13 maart 2020
 EINDE: het moment dat de vereniging terug een opstart van haar (wekelijkse)
basiswerking kon maken zoals de vereniging die basiswerking ook tijdens andere jaren zou
aanbieden/opstarten. De vereniging bepaalt en motiveert dat tijdstip zelf.
 Verenigingen geven zelf toelichting over de periode die zij indienen en die voldoet aan
bovenstaande criteria.
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Wat?









Doorlopende kosten d.w.z. vaste, terugkerende kosten die verbonden zijn aan huur,
gebruik, onderhoud, eigenaarschap van infrastructuur voor de basiswerking van een
sportclub/vereniging. Het zijn kosten die een vereniging ook heeft in een ‘normaal’
werkjaar en kosten die bovendien, ondanks de lockdown en/of een beperkte heropstart,
toch moesten doorbetaald worden door de verenigingen.
In vele gevallen zijn dit kosten die terugkerend zijn of een repetitief karakter hebben.
Repetitief: terugkerend op maandbasis, kwartaalbasis, jaarbasis….
Voorbeelden van kosten die in aanmerkingen komen:
o Energiegebonden kosten (water, gas, elektriciteit, internet) in verhouding tot de
werkelijke inbedrijfstelling van de infrastructuur tijdens de omschreven periode
o Verzekeringsbijdragen in verhouding tot de omschreven periode
o Huurkosten, leningen, afbetalingen,… ook in verhouding tot de beschreven periode
o Onroerende voorheffing op het kadastraal inkomen in verhouding tot de
beschreven periode (voor Parochiezalen zijn dit de enige aanvaarde kosten)
o Kosten van repetitieve onderhoudswerken die op regelmatige basis terug komen
en die ondanks de lockdown moesten uitgevoerd worden (bv wekelijks onderhoud
van grasterreinen,…)
o Andere vormen die voldoen aan bovenstaande omschrijving.
Geen investeringskosten, geen eenmalige kosten, geen andere vormen van eenmalige
kosten, geen extra kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan de coronacrisis (zie verder
punt 3)….(niet limitatief)
Kosten moeten steeds aangetoond worden aan de hand van bewijsmateriaal.
Parochiezalen komen enkel in aanmerking voor de bijdrage onroerende voorheffing op het
kadastraal inkomen voor de getroffen maanden waarin zij geen normale basiswerking
konden voorzien.

Hoofdstuk 2: SCHADE DOOR GEMISTE OPBRENGSTEN OMWILLE VAN CORONA
Algemene omschrijving:
Dit
hoofdstuk
behandelt
schade
door
de
gemiste
netto-opbrengsten
van
activiteiten/evenementen die vast deel uitmaken van het financieel plan van een vereniging m.a.w. jaarlijks of 2-jaarlijks terugkerende activiteiten – en die nu niet konden doorgaan omwille
van corona. Duidelijk moet zijn, dat het wegvallen van die activiteiten zwaar doorweegt in het
financieel plan van de vereniging.
Wie?


Elke vereniging die voldoet aan de criteria omschreven in artikel 2 en die schade in deze
vorm geleden heeft en daarvoor ondersteuning wenst aan te vragen.

Wanneer?
 START: 13 maart 2020 ( = start van de lockdown)
 EINDE: 1 november 2020 (= vastgestelde einddatum)
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Wat?



Netto-opbrengsten van WINSTgevende activiteiten die door corona niet konden doorgaan,
kunnen hierbij ingebracht worden.
Deze winstgevende activiteiten voldoen aan volgende voorwaarden:
o jaarlijks of 2-jaarlijks terugkerende activiteiten met een focus op het vergaren
van inkomsten. Ze worden dus bovenop de gewone basis-ledenwerking
georganiseerd: geen inkomgelden/horeca-opbrengsten van wekelijkse
wedstrijden/tentoonstellingen/voorstellingen van verenigingen, …
o Door het terugkerende karakter (jaarlijks of 2-jaarlijks) is een gemiddelde, te
verwachten opbrengst uit de vorige edities aantoonbaar. De vereniging zorgt zelf
voor de aantoonbaarheid en de nodige bewijslast.
o Het gaat over opbrengsten die een vast onderdeel vormen in het financieel plan
van de vereniging en die zo de basiswerking van de vereniging ondersteunen.
o Het is aantoonbaar dat de activiteit gepland stond EN geannuleerd werd door
corona. Nieuwe initiatieven die niet konden doorgaan komen NIET in aanmerking.
o De activiteiten zijn openbaar, bereikbaar en toegankelijk voor iedereen. Privéfeesten, ledenfeesten en dergelijke (bv. Teerfeesten) komen NIET in aanmerking,
ook al zorgen deze mogelijk ook voor opbrengsten.
o
o

De vereniging toont zelf aan wat de gemiddelde winst is uit de 2 meest recente
edities. Die edities kunnen tussen 1/01/2016 en de lockdown hebben plaats
gevonden.
Je vereniging omschrijft de impact van het verlies aan inkomsten op de normale
werking in het aanvraagdossier.

Hoofdstuk 3: MEERKOSTEN VOOR EEN HEROPSTART DIE CORONA-PROOF IS
Algemene omschrijving:
Dit hoofdstuk is gericht op ondersteuning voor de kosten die verenigingen moeten doen om hun
werking corona-proof terug op te starten. Het zijn kosten die in een 'normaal' werkjaar niet
voorkomen.
Wie?


Elke vereniging die voldoet aan de criteria van artikel 2 en die schade in deze vorm
geleden heeft en daarvoor ondersteuning wenst aan te vragen.

Wanneer?
 START: 13 maart 2020 ( = start van de lockdown)
 EINDE: 1 november 2020 (= vastgestelde einddatum)
 Hierbij benadrukken we dat het gaat over kosten i.f.v. een heropstart.
Wat?





Extra kosten die verenigingen normaal níét moeten maken bij de opstart van hun werking.
De kosten moeten rechtstreeks verband houden met de opgelegde maatregelen i.f.v. een
corona veilige heropstart van de werking. De vereniging omschrijft dit duidelijk in de
aanvraag.
Kosten waarvoor jeugdverenigingen reeds een ondersteuning kregen vanuit de
kampsubsidie komen NIET in aanmerking.
Elke kost moet aantoonbaar zijn met een aankoop- of betalingsbewijs.
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Voorbeelden van dit soort kosten zijn: ontsmettingsproducten, huur/aankoop van
wasstraten, stickers, afspanlint, plexiwanden, huur van bijkomende (gemeentelijke)
infrastructuur, ….

Hoofdstuk 4: GEMISTE GEMEENTELIJKE SUBSIDIES OF ONDERSTEUNINGSVORMEN OMWILLE VAN
CORONA
Algemene omschrijving:
Dit hoofdstuk is gericht op ondersteuning van door corona gemiste gemeentelijke subsidies of
financiële ondersteuningsvormen in functie van een concreet te leveren tegenprestatie door de
betrokken vereniging. Het gaat over subsidies of ondersteuning die reeds ingediend, aangevraagd
en/of goedgekeurd werden aan verenigingen en waarbij niet tot uitbetaling kon overgegaan
worden omwille van het wegvallen van de tegenprestatie van de vereniging door de coronacrisis.
Wie?


Elke vereniging die voldoet aan de criteria van artikel 2 en die schade in deze vorm
geleden heeft en daarvoor ondersteuning wenst aan te vragen.

Wanneer?
 START: 13 maart 2020 ( = start van de lockdown)
 EINDE: 1 november 2020 (= vastgestelde einddatum)
Wat?







Goedgekeurde gemeentelijke subsidies of financiële ondersteuningsvormen in functie van
een concrete tegenprestatie waarvoor de tegenprestatie niet kon plaatsvinden waardoor
een uitbetaling niet kon gebeuren.
Subsidies of financiële ondersteuningsvormen die een vereniging niet aangevraagd heeft
komen NIET in aanmerking.
Ondersteuningsvormen of subsidies gericht op de brede basiswerking van een vereniging,
of op kosten die uiteindelijk o.w.v. corona niet gemaakt zijn, komen niet in aanmerking:
o Voor sport: (G)werking/impulssubsidie, vormingssubsidie, JSAP, vorming, sporten
in kwaliteitsvolle omstandigheden.
o Voor jeugd: alle subsidies opgenomen in het reglement van het jeugdwerk met
uitzondering van MWP’s/GVP.
Andere gemiste subsidies van bv. Vlaanderen, een federatie, … komen NIET in
aanmerking. Enkel gemeentelijke bestaande subsidies op basis van de bestaande
reglementen.
Voorbeelden van dit soort gemiste subsidies die in aanmerking komen, zijn: fanfares die
bij de bergconcerten niet konden spelen maar zich wel aantoonbaar engageerden,
verenigingen waarvan de MWP/GVP geannuleerd werd zonder alternatief,
samenwerkingsverbanden binnen sport die niet plaatsvonden ….
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Art. 4: Subsidieaanvraag:
Er wordt een aanvraagformulier voor deze éénmalige subsidie beschikbaar gesteld op de gemeentelijke
website via www.heist-op-den-berg/corona en https://www.heist-op-den-berg.be/subsidiereglementen.
Dit aanvraagformulier wordt aangevuld met de nodige bewijsstukken (= aantoonbare schade, kosten en
eigen inspanningen).
De vereniging bepaalt zelf welke bewijsstukken ze toevoegt. Ze moeten duidelijk en transparant zijn voor
het schepencollege en moeten de gevraagde informatie bevatten.
Bij de beoordeling kan er steeds schriftelijk bijkomende informatie gevraagd worden die deel zal
uitmaken van het dossier en de beoordeling. Verenigingen die geen bijkomende informatie aanleveren op
vraag van het schepencollege binnen de vooropgestelde termijn, komen niet in aanmerking voor
ondersteuning.
Om in aanmerking te komen voor deze éénmalige subsidie, moet een aanvraag via het aanvraagformulier
ingediend worden tussen 20 november 2020 en 31 januari 2021. Verenigingen die niet tijdig een juiste en
correcte aanvraag indienen, komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
Art. 5: Subsidiebedrag:
Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd binnen het meerjarenplan 2020 - 2025 van de gemeente
worden subsidies verleend volgens de normen en voorwaarden die hierin zijn vastgesteld.
Dit omvat volgende stappen om tot een uitbetaling te komen:
- Alle aangetoonde schade-aangiften worden per vereniging door de beoordelingscommissie
geanalyseerd op basis van bovenstaande criteria.
- Het basisforfait en het supplementaire forfait worden beschouwd als meerinkomsten. Zij worden
dus in mindering gebracht bij het bepalen van de aanvaarde schade. (subsidiereglement
éénmalige forfaitaire ondersteuning Heistse verenigingen vanuit het noodfonds én
subsidiereglement bijkomende éénmalige ondersteuning Heistse verenigingen vanuit het
noodfonds beiden goedgekeurd op 13 oktober 2020)
- Vervolgens wordt er een aftopping voorzien op 12.000 euro indien de uiteindelijke aanvaarde
schade hoger is dan 12.000 euro. Dat wil zeggen dat deze dossiers voor maximum 12.000 euro (of
ander bedrag) worden meegenomen in de berekening van de proportionaliteitsregel. (= naar
schatting ongeveer 4% van totale SAS-budget).
- Vervolgens:
- Worden alle aanvaarde schaden tot 250 euro vergoed aan 100%.
- Wordt voor de aanvaarde schaden tussen 250 en 12.000 euro een voorlopige
vergoeding bepaald op basis van de proportionaliteitsregel: vergoeding vereniging =
aanvaarde schade voor de vereniging * totaal van de beschikbare middelen/totaal van
alle aanvaarde schaden van alle verenigingen.
- Wordt aan de verenigingen die op basis van de proportionaliteitsregel minder dan 250
euro zouden krijgen uitgekeerd, toch 250 euro toegekend.
- Wordt een nieuw totaal van beschikbare middelen bepaald en wordt de
proportionaliteitsregel definitief toegepast.
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Art. 6: Procedure:
De aanvraagformulieren moeten uiterlijk 31 januari 2021 ingediend worden:
- We ontvangen de aanvragen bij voorkeur digitaal: noodfonds@heist-op-den-berg.be
- Aanvragen op papier dienen ten laatste op 31 januari 2021 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
en voorgelegd ter goedkeuring aan het schepencollege. De uitbetaling vindt plaats uiterlijk in het 2de
kwartaal van 2021.
Dit reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 10 november 2020 en is geldig tot 30 juni 2021.

Hans Welters
Algemeen directeur

Carl De Bie
Voorzitter gemeenteraad
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