Voorwaarden noodfonds niet-erkende verenigingen – schadedossier
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De organisatie is niet aangesloten bij de sportraad, jeugdraad of cultuurraad.
De vereniging mag geen afdeling zijn van een grotere, lokale, moedervereniging.
De toelage kan niet aangewend worden voor personeelskosten.
De organisatie moet haar maatschappelijke zetel hebben op het grondgebied van Heist-opden-Berg en dit ook kunnen aantonen.
5. Aan de hand van documenten zoals de statuten van de vereniging, het huishoudelijk
reglement, de samenstelling van het bestuur, verslagen van bestuursvergaderingen, het
programma of het werkingsverslag van de voorbije twee jaar, enz… moet de vereniging
kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk bestaat en dat zij als een georganiseerde vereniging,
structureel activiteiten heeft uitgeoefend in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31
december 2020.
6. De vereniging zal bij de aanvraag zoveel mogelijk bewijsmateriaal toevoegen van
haar activiteiten. De administratie kan altijd om bijkomende gegevens vragen.
7. Het lidmaatschap van de vereniging moet in principe open zijn voor iedereen, wat zich vertaalt
in activiteiten met een open uitnodiging. Private verenigingen komen niet in aanmerking..
8. De activiteiten van de vereniging moeten minstens gedeeltelijk plaatsvinden op het
grondgebied van Heist-op-den-Berg.
9. De werking van de vereniging is minstens gericht op alle inwoners van Heist-op-den-Berg
10. De vereniging telt minstens 10 leden en voegt een actuele ledenlijst toe aan het
aanvraagformulier.
11. De werking moet niet alleen duidelijk aantoonbaar maar ook vindbaar zijn voor zowel leden als
niet-leden.
12. De vereniging mag geen commerciële of politieke insteek hebben.
13. De vereniging moet een rekeningnummer kunnen voorleggen op naam van de vereniging
en niet op naam van een individueel lid.
14. Er kan slechts 1 subsidie per vereniging aangevraagd worden.
15. Het aanvraagformulier dient volledig en correct te zijn, onvolledig ingevulde aanvragen
zullen niet behandeld worden.
16. Elke aanvrager onderwerpt zich aan eventuele vragen om toelichting.
17. De vereniging verklaart bovenstaande naar eer en geweten in te vullen. Het lokaal bestuur
kan, bij niet- naleving van bovenstaande regels, de subsidie terugvorderen

