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Subsidiereglement tijdelijke ondersteuning Heistse
jeugdverenigingen in functie van extra coronakosten voor
zomerkampen en verhuur kampplaatsen - 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 Frans Poortmans, 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; 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

Afwezig
mevrouw Elke Laureys, raadslid

Verontschuldigd
de heer Tim Teurfs, raadslid; de heer Luc Van den Bulck, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 2 juni 2020 keurde het college het principe goed om naar aanleiding van de coronacrisis
bijkomende financiële ondersteuning te bieden aan Heistse jeugdverenigingen voor hun
zomerkampen. Op basis hiervan zouden de extra kosten waarmee de verenigingen geconfronteerd
worden als gevolg van de coronacrisis mee ondersteund kunnen worden.
Team Sport en Jeugd werkte hiervoor een nieuw subsidiereglement uit dat enkel geldig is voor de
zomerkampen in de maanden juli en augustus 2020.
Argumentatie
Op basis van de informatie van de jeugdverenigingen zelf die aangeven extra kampkosten te moeten
maken op 2 vlakken, is het reglement onderverdeeld in 2 hoofdstukken:
 15.000 euro extra subsidies ter ondersteuning van de bijkomende kosten in functie van
coronamaatregelen van eigen kampen met eigen leden
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 5.000 euro extra subsidies ter ondersteuning van de bijkomende kosten in functie van
coronamaatregelen voor de verhuur van eigen lokalen als kampplaats voor externe
verengingen.
Deze indeling, zowel budgettair als inhoudelijk, zorgt voor een brede ondersteuningsbasis maar legt
wel de nadruk op de Heistse kinderen die elders op kamp kunnen gaan. Bijkomend is de verhuur van
eigen lokalen als kampplaats essentieel naar inkomsten van onze Heistse jeugdverenigingen toe, dus
ook daar wil het lokale bestuur een vorm van ondersteuning voorzien zodat het voor elke
jeugdvereniging haalbaar blijft om het eigen terrein als kampplaats te verhuren.
Doordat deze tijdelijke ondersteuningsvorm rechtstreeks verband houdt met de impact van de
coronacrisis op de verenigingen, zijn de parameters die het subsidiebedrag bepalen in beide
hoofdstukken de effectieve extra kosten die gemaakt worden om de kampen voor de eigen leden
enerzijds én kampplaatsen verhuurd aan andere jeugdverenigingen anderzijds, 'coronaproof' te
maken.
Om ondersteuning te verkrijgen, dienen de verenigingen een verslag te voorzien van een korte maar
transparante verantwoording van de extra kosten én de nodige bewijsstukken. Bijkomend voorziet
team Sport en Jeugd nog een overleg met de betrokken vereniging over het verslagformulier. Het
beschikbare krediet ter ondersteuning van de bijkomende kosten in functie van coronamaatregelen
wordt vervolgens per hoofdstuk over de verschillende jeugdorganisaties verdeeld in verhouding tot
hun totaal gemaakte extra kosten.
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.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
/

Financiële informatie
Financiële informatie
/

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

Besluit
Artikel 1
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De gemeenteraad keurt het bijgevoegde subsidiereglement goed voor de tijdelijke ondersteuning
van Heistse jeugdverenigingen in functie van extra coronakosten voor zomerkampen en de verhuur
van kampplaatsen.

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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In 2020 wordt er een omwille van Corona een extra budget vrijgemaakt van 20 000 euro.
Voor deze extra kampsubsidie geldt het volgende reglement:
Extra subsidies ter ondersteuning van corona-impact voor kampen.
Voor extra kampsubsidies is in 2020 een krediet van € 20.000 voorzien.
Dit budget wordt gesplitst in twee onderdelen:
1. extra subsidies ter ondersteuning van de bijkomende kosten i.f.v. coronamaatregelen van
eigen kampen met eigen leden
Voor dit onderdeel wordt 15.000 euro voorzien.
Wie kan deze subsidie aanvragen?
- Heistse Jeugdorganisaties.
Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn?
Het kamp moet plaatsvinden in juli of augustus van het jaar 2020. Een kamp is een verblijf van
minstens 1 en maximum 12 overnachtingen. Een buitenlands kamp kan hier tevens onder vallen.
- Het kamp moet minstens 15 deelnemers of 50% van de potentiële deelnemers tussen 3 tot
en met 30 jaar tellen gedurende de ganse duur van het kamp. De overnachting van de
verantwoordelijken ter plaatse ter voorbereiding van het kamp of na het kamp komen niet
in aanmerking.
- Wanneer een jeugdorganisatie binnen een vakantieperiode in leeftijdsgroepen op kamp
gaat, moet minstens 50% van de potentiële deelnemers van deze leeftijdsgroep deelnemen.
Hoe moet de subsidie aangevraagd worden?
Ten laatste op 30 september moet het ingevulde verslag binnengebracht worden bij team Sport en
Jeugd.
Bij dit verslagformulier worden de nodige bewijsstukken meegeleverd. In dit verslagformulier geeft
de verenging duidelijk weer welke de meerkosten zijn voor dit kamp naar aanleiding van de
coronacrisis.
Enkel de extra kosten die gemaakt zijn om het kamp coronaproof te maken, kunnen bij deze
aanvraag ingediend worden. Bij de kosten moeten de nodige verantwoordingsstukken toegevoegd
worden die de kosten aantonen (rekening, factuur, mailverkeer,….).
Naast het verslagformulier voorzien van de bewijsstukken, zal er ook een overleg met de vereniging
én team Sport en Jeugd ingepland worden om dit verslag te bespreken. Zonder het overleg kan er
niet overgegaan worden tot uitbetaling van een mogelijke ondersteuning. Bij twijfel kan team Sport
en Jeugd op basis van het gesprek en de ingediende bewijsstukken het totaalbedrag van de extra
gemaakte kosten nog wijzigen.
De subsidie bedraagt…?
Het beschikbare krediet ter ondersteuning van de bijkomende kosten i.f.v. coronamaatregelen van
eigen kampen met eigen leden wordt over de verschillende jeugdorganisaties verdeeld in
verhouding tot hun totaal gemaakte extra kosten.
Als de som van alle aanvragen het voorziene budget overschrijdt, wordt er een verdeelsleutel
gebruikt.
Kosten die hiervoor in aanmerking komen, zijn o.a. de meerkost van grotere tenten, de huur van
een sanitaire blok of de kosten die hiervoor door de verhuurder extra worden aangerekend, aankoop
van alcogel, thermometers,…
Uitgaven die sowieso aan een kamp verbonden zijn, komen NIET in aanmerking.

2. extra subsidies ter ondersteuning van de bijkomende kosten i.f.v. coronamaatregelen voor
de verhuur van eigen lokalen als kampplaats voor externe verengingen
Voor dit onderdeel wordt 5.000 euro voorzien.
Wie kan deze subsidie aanvragen?
- Jeugdorganisaties die eigen lokalen verhuren aan externe verenigingen voor zomerkampen.
Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn?
De lokalen moeten in juli of augustus van het jaar 2020 verhuurd worden voor jeugdkampen.
Hoe moet de subsidie aangevraagd worden?
Ten laatste op 30 september moet het verslag binnengebracht worden bij team Sport en Jeugd.
Bij dit verslagformulier worden de nodige bewijsstukken meegeleverd. In dit verslagformulier geeft
de verenging duidelijk weer welke de meerkosten er gemaakt zijn om de kampplaats veilig te
kunnen verhuren naar aanleiding van de coronacrisis.
Enkel de extra kosten die gemaakt zijn om de kampplaats coronaproof te maken én niet
doorgerekend worden aan de huurders, kunnen bij deze aanvraag ingediend worden. Bij de kosten
moeten de nodige verantwoordingsstukken toegevoegd worden die de kosten aantonen (rekening,
factuur, mailverkeer,….).
Naast het verslagformulier, voorzien van de bewijsstukken, zal er ook een overleg met de vereniging
én team Sport en Jeugd ingepland worden om dit verslag te bespreken. Zonder het overleg kan er
niet overgegaan worden tot uitbetaling van een mogelijke ondersteuning. Bij twijfel kan team Sport
en Jeugd op basis van het gesprek en de ingediende bewijsstukken het totaalbedrag van de extra
gemaakte kosten nog wijzigen.
De subsidie bedraagt…?
Het beschikbare krediet ter ondersteuning van de bijkomende kosten i.f.v. coronamaatregelen voor
de verhuur van eigen lokalen als kampplaats voor externe verengingen wordt over de verschillende
jeugdorganisaties verdeeld in verhouding tot hun totaal gemaakte extra kosten.
Als de som van alle aanvragen het voorziene budget overschrijdt, wordt er een verdeelsleutel
gebruikt.
Kosten die door de verhuurder worden doorgerekend aan de huurder, komen uiteraard niet in
aanmerking.
Kosten die wel in aanmerking komen zijn o.a. de huur van een sanitaire blok (alleen het deel dat
niet wordt doorgerekend aan de huurder mag mee ingebracht worden voor deze subsidie), aankoop
van alcogel, extra poetsgerief, signalisatie materiaal,…
Uitgaven die sowieso aan de verhuur van de lokalen als kampplaats verbonden zijn, komen NIET in
aanmerking.
Elke vereniging kan voor beide onderdelen slechts eenmaal een verslagformulier indienen.
Indien er binnen een onderdeel overschot is, wordt dit overschot overgedragen naar het andere
onderdeel.

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 juni 2020

Hans Welters
Algemeen directeur

Carl De Bie
Voorzitter

