REGLEMENT:
SUBSIDIEREGLEMENT NOODFONDS
VRIJE TIJD
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 24/11/2020

Artikel 1: Context
In maart kwam het verenigingsleven, samen met het hele maatschappelijke leven tot
stilstand. Uit een bevraging bij de verenigingen in Londerzeel leerden we dat de impact
zeer groot was bij alle verenigingen, maar dat de crisis voor sommige verenigingen ook
financieel een zware dobber is geweest.
De resultaten van de Coronabevraging leerden ons eveneens dat er onderling zeer veel
verschillen zijn tussen de verschillende sectoren en verenigingen onderling wat betreft de
impact van corona op de werking.
Artikel 2: Doelstelling
Via dit subsidiereglement noodfonds vrije tijd wordt ingezet op volgende doelstellingen:
1. De relance van de milieu-, jeugd-, cultuur- & sportsector in Londerzeel tijdens de
Coronacrisis ondersteunen en versnellen;
2. Voorkomen van het verdwijnen van waardevolle initiatieven in de vrijetijdssector
als gevolg van de impact door de coronacrisis.
3. Een doelgerichte en effectieve besteding van de middelen van het noodfonds voor
sport, jeugd en cultuur.
Artikel 3: Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op:
•
•

Alle erkende milieu-, sport-, jeugd-, en cultuurverenigingen die in 2019 in
aanmerking kwamen voor de werkingssubsidies op basis van de vigerende
reglementen.
Nieuwe initiatieven en erkende verenigingen die niet in aanmerking kwamen voor
werkingssubsidies in 2019, indien ze voldoen aan onderstaande voorwaarden. In
voorkomend geval worden aanvragen voorgelegd aan het College van
Burgemeester en Schepenen, na advies vanuit de dienst Vrije Tijd:
o
o

o
o

De vereniging organiseert op structurele en duurzame wijze
vrijetijdsactiviteiten die openstaan voor de Londerzeelse bevolking;
De maatschappelijke zetel van het vrijetijdsinitiatief is gelegen op het
grondgebied van de gemeente Londerzeel en minstens de helft van de
bestuursleden is woonachtig in Londerzeel.
Verenigingen met commerciële doeleinden komen niet in aanmerking;
Politieke partijen, vakbonden, mutualiteiten en beroepsverenigingen komen
niet in aanmerking.
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Artikel 4: Verdeling van de middelen
Het aandeel van het noodfonds dat het lokaal bestuur van Londerzeel ter beschikking
kreeg ter ondersteuning van jeugd, sport, en cultuurverenigingen bedraagt € 191
271,78. Hiervan wordt 150 000 euro beschikbaar gesteld als noodsubsidie voor de
Londerzeelse verenigingen, gedefinieerd in artikel 2. De overige € 31 271,78 werd door
het lokaal bestuur aangewend voor de tewerkstelling van bijkomend
onderhoudspersoneel en voor de Londerzeelse lokalen. Dit teneinde de openbare
infrastructuur maximaal te kunnen faciliteren voor de Londerzeelse verenigingen.
•
•

•

75 000 euro wordt aangewend ter ondersteuning van verenigingen zonder eigen
infrastructuur. Vijftig procent van de gelden schade kan worden gecompenseerd
met een maximum van 2 000 euro per vereniging;
75 000 euro wordt aangewend ter ondersteuning van verenigingen met eigen
infrastructuur. Vijftig procent van de gelden schade kan worden gecompenseerd
met een maximum van 5 000 euro per vereniging; Jeugdhuis onder de toren komt
niet in aanmerking voor deze regeling.
10 000 euro wordt exclusief voorzien als noodsubsidie voor jeugdhuis Onder de
Toren. Deze vereniging komt niet in aanmerking voor de bovenstaande opties.
Cumulatie van de diverse subsidiemogelijkheden binnen dit reglement is niet
mogelijk.

Een vereniging met eigen infrastructuur wordt in de toepassing van dit reglement als
volgt gedefinieerd: Een Londerzeelse erkende vereniging die eigenaar is van de
infrastructuur die ze gebruikt of vaste huurder is (dus geen huurcontracten per
uur/dagbasis) en hier op maandelijkse basis de huur dient te betalen.
Gebruikers van sport en cultuurzalen worden niet aanzien als verenigingen met eigen
infrastructuur.
Artikel 5: Voorwaarden
•
•
•

Aanvragers kunnen de toelage enkel verkrijgen indien ze aantoonbare financiële
schade hebben geleden door de COVID 19-pandemie
Jeugdhuis ODT dient een uitgebreide financiële balans aan te leveren waaruit de
geschetste financiële situatie blijkt
Deze toelage is eenmalig en wordt uitbetaald aan de hand van een ingevulde,
gedateerde en ondertekende verklaring op eer.

Artikel 6: Aanvraagprocedure
§ 1. Het Aanvraagdossier bevat volgende stukken:
•
•

•

Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
Een beschrijving van de negatieve financiële impact voor de vereniging door de
veiligheidsmaatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie met vermelding
van het totale bedrag van de schade (uitgaven die niet gerecupereerd kunnen
worden,
financiële
nettoverliezen
met
betrekking
tot
specifieke
projecten/evenementen en een gedetailleerde beschrijving per schadepost).
Bewijsstukken van de geleden schade zoals bijvoorbeeld
o Facturen voor niet recupereerbare kosten.
o Afrekeningen van gelijkaardige projecten of evenementen tijdens het
werkjaar 2018-2019 en afrekeningen van afgelaste projecten/evenementen
van dit werkjaar tot en met 31 december 2020, waaruit nettoverliezen
blijken tegenover vorig werkjaar.
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o

Een bewijs van eigendom/vast huurcontract – enkel van toepassing voor
verenigingen met eigen infrastructuur.

§2. De aanvraag wordt ingediend ten laatste op 31 december 2020
§3. De aanvraag dient ingediend te worden via het digitaal formulier op de website van
de gemeente Londerzeel.
§4. De aanvraag is slechts ontvankelijk zodra deze volledig is.
Artikel 7: Beoordeling van de aanvraag
§1. De beoordeling van de aanvragen wordt gebaseerd op basis van de ingediende
bewijsstukken waarbij enkel schadeposten met de correcte staving stuken kunnen
worden meegenomen.
➢

Voorbeelden van schadeposten die in aanmerking komen (deze lijst is niet
limitatief):
• Facturen
voor
veiligheidsmiddelen
(handgels,
mondmaskers,
ontsmettingsmiddelen, …)
• Facturen vaste kosten infrastructuur (maandelijkse huur, afbetaling
leningen, energiefacturen, …)
• Onderhoudskosten infrastructuur
• abonnementen (lidgeld federaties, verzekeringen, auteursrechten, ITtoepassingen, …)

➢

Voorbeelden van schadeposten die niet in aanmerking komen:
• Vergoedingen aan lesgevers, trainers en sporters

§2. De toelage bedraagt maximaal 2 000 euro voor verenigingen zonder eigen
infrastructuur en maximaal 5 000 euro voor verenigingen met eigen infrastructuur (zie
definitie artikel 4).
§3. Indien het voorziene budget op de gemeentebegroting niet toelaat het volledige
schadebedrag voor alle aanvragen te dekken, dan worden de bedragen omgezet in
punten en wordt op basis van een procentuele verdeling het toegekende bedrag bepaald.
Volgende sleutel zal hierbij desgevallend worden aangewend:
• Totaal aantoonbaar verlies wordt rechtstreeks omgezet naar punten
• Deze punten worden vermenigvuldigd met het aantal leden per
vereniging.
• Deze punten worden procentueel omgerekend naar een uit te betalen
bedrag, rekening houdend met de maximale bedragen zoals hierboven
vermeld.
§4. Wanneer het totaal bedrag aan aangetoonde kosten lager ligt dan de begrote
budgetten, zal het restbedrag worden bijgevoegd aan de werkingssubsidies voor cultuur,
jeugd, milieu en sportverenigingen
§5. De dienst vrije tijd beoordeelt de subsidieaanvragen en maakt op basis van de
criteria een verslag op.
§6. De dienst vrije tijd is gerechtigd alle nodige extra informatie op te vragen bij de
vereniging, die zij noodzakelijk acht voor de vervulling van haar opdracht.
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§7. Het College van Burgemeester en schepenen toetst op basis van het verslag van de
dienst vrije tijd elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden en de criteria van het
reglement en neemt een beslissing inzake het uit te betalen bedrag per vereniging.
Artikel 8: Betalingsmodaliteiten
§1. De toelage wordt na de beslissing door het college van burgemeester en schepenen
volledig uitbetaald.
§2. Het bedrag van de toegekende toelage wordt overgeschreven op de post-of
bankrekening die door de aanvrager op het aanvraagformulier werd opgegeven.
Artikel 9: Verantwoordingsprocedure
§1. Het verlenen van de toelage gebeurt overeenkomstig de wet van 14 november 1983
houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
§2. De toelage wordt aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend, namelijk
voor de algemene werking van de vereniging.
§3. De begunstigde geeft aan de gemeente Londerzeel toegang tot de infrastructuur en
inzage in alle relevante stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de
toegekende toelage te kunnen controleren.
Artikel 10: Sancties
§1. De toelage wordt voorwaardelijk toegekend
§2. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de onder paragraaf 3 vermelde
sancties opleggen indien de aanvrager:
1. Eén of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
2. Onjuiste of onvolledige gegevens aan de gemeente Londerzeel meedeelt
§3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
1. De gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde toelage;
2. De stopzetting van de procedure tot uitbetaling van toegekende toelages door de
gemeente;
3. De uitsluiting van de aanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van
gemeentelijke reglementen voor de periode van minstens 1 jaar.
Artikel 11: Inwerkingtreding
§1. Dit reglement treedt in werking vanaf 01/12/2020 en is geldig totdat het opgeheven
wordt of vervangen wordt door een nieuw reglement.
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