SUBSIDIEREGLEMENT TER VERDELING VAN HET CORONA-NOODFONDS
VOOR JEUGD, CULTUUR EN SPORT
DOELSTELLING
Dit reglement heeft tot doel de beschikbaar gestelde middelen aan gemeente Assenede uit het
Vlaamse corona-noodfonds voor jeugd, cultuur en sport te verdelen onder de rechthebbenden.
De verdeling richt zich op twee belangrijke pijlers:
 Het ondersteunen van verenigingen en organisaties waarvan de werking volledig of gedeeltelijk
werd stilgelegd door de verschillende corona-maatregelen, maar die in deze periode wel
kosten hebben gemaakt.
 Het ondersteunen van verenigingen bij de heropstart van hun activiteiten en relance van het
sociale leven in de gemeente.

BESCHIKBAAR BUDGET
Het totaal beschikbare budget voor verdeling binnen dit subsidiereglement bedraagt € 151.000,00.
Dit budget wordt opgedeeld in 3 delen:


Deel 1 - ondersteunen van kosten: € 70.000,00



Deel 2 - ondersteunen van heropstart activiteiten en relance van het sociale leven: € 70.000,00



Deel 3 - ondersteuning lokale artiesten: € 11.000,00

Deel 1: Ondersteunen van kosten - € 70.000,00
Art. 1 Alle verenigingen, met zetel en werking in Assenede, komen in aanmerking voor deel 1 van
deze subsidie.
Art. 2 Elke vereniging die een aanvraag indient krijgt een minimale subsidie van € 250,00.
Art. 3 Kosten die in aanmerking komen voor subsidiëring worden opgesplitst in 3 kostengroepen:


Groep 1: vaste kosten die blijven doorlopen: bvb. elektriciteitskosten, kosten voor trainers,
dirigenten, …



Groep 2: eenmalige kosten voor activiteiten die niet konden doorgaan: bvb. Huur tent,
aankoop materiaal, …



Groep 3: corona-gerelateerde kosten: bvb. ontsmettingsmateriaal, plexi-schermen, …

Art. 4 Verenigingen kunnen in elke categorie kosten indienen, maar moeten aantoonbaar zijn.
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Art. 5 Voor verdeling van de subsidies in deel 1 wordt een puntensysteem uitgewerkt op basis van
volgende gegevens:


Kosten groep 1 (vaste kosten) - berekend op jaarbasis, met 2019 als referentiejaar
€ 250,00 < € 2.000,00: 1 punt | € 2.000,00 < € 5.000,00: 2 punten | € 5.000,00 < € 10.000,00:
3 punten | > € 10.000,00: 4 punten



Kosten groep 2 (eenmalige kosten) - kosten gemaakt voor activiteiten van 13.03.2020 tot en
met 31.12.2020
€ 150,00 < € 500,00: 1 punt | € 500,00 < € 2.500,00: 2 punten | € 2.500,00 < € 5.000,00: 3
punten | > € 5.000,00: 4 punten



Kosten groep 3 (corona-gerelateerde kosten) - kosten gemaakt van 13.03.2020 tot en met
31.12.2020
€ 50,00 < € 250,00: 1 punt | € 250,00 < € 500,00: 2 punten | € 500,00 < € 750,00: 3 punten |
> € 750,00: 4 punten



Reeds ontvangen compensaties in het kader van de corona-maatregelen (vrijstelling concessie,
verhoging nominatieve subsidie in 2021, …):
€ 50,00 < € 500.00: -1 punt | > € 500,00: -2 punten

Voor de verdeling van de subsidies worden de punten uit de verschillende groepen opgeteld. Op
basis van dit getal wordt de vereniging in vier categorieën ingedeeld. Per categorie wordt een vast
subsidiebedrag bepaald.
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten per kostengroep de minimale kosten bewezen
worden. Wanneer dit minimumbedrag niet bewezen wordt, worden geen punten in deze categorie
toegekend.
Categorie 1:

1 of 2 punten

€ 500,00

Categorie 2:

3 of 4 punten

€ 1.000,00

Categorie 3:

5 of 6 punten

€ 1.500,00

Categorie 4:

7 of 8 punten

€ 2.000,00

Categorie 5:

9 of 10 punten

€ 2.500,00

Categorie 6:

11 of 12 punten

€ 3.000,00

Art. 6 Om in aanmerking te komen voor het subsidiebedrag bepaald in de verschillende categorieën,
moet het totaal van de bewezen kosten minimaal dit bedrag evenaren, zo niet wordt het
subsidiebedrag zoals bepaald in art. 2 uitbetaald.
Art. 7 Subsidieaanvragen worden ingediend bij de dienst Vrije Tijd van gemeente Assenede, ten
laatste op 30.04.2021. Er wordt hiervoor een aanvraagformulier ter beschikking gesteld. Samen met
het aanvraagformulier moeten ook de betalingsbewijzen, ten belope van de minimale kosten per
categorie, ingediend worden.
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Art. 8 Wanneer de toegekende subsidies het beschikbare subsidiebudget voor deel 1 overschrijden,
zullen deze subsidies evenredig verminderd worden volgens het beschikbare budget. Een eventueel
overschot op dit subsidiebudget, wordt toegevoegd aan het subsidiebudget voorzien in deel 2 van dit
reglement.
Art. 9 Subsidieaanvragen worden binnen twee maanden na de uiterste indieningsdatum behandeld.
De uitbetaling van de subsidie gebeurt ten laatste één maand na goedkeuring van de aanvraag door
het college van burgemeester en schepenen.

Deel 2: Ondersteunen van heropstart activiteiten en relance van het sociale leven € 70.000,00
Art. 10 Het totale budget voor deel 2 van deze subsidie wordt procentueel verdeeld over de
verschillende doelgroepen jeugd, cultuur en sport. Als basis voor deze verdeling wordt, het aantal
aangesloten verenigingen in 2020 bij de respectievelijke adviesraden genomen.
Art. 11 De verdeling van deze subsidie wordt per doelgroep (jeugd, cultuur en sport) apart bepaald.
Art. 12 Voor de doelgroep jeugd wordt deze subsidie verdeeld volgens het 'subsidiereglement
jeugdwerk 2020-2025' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 29.10.2020.
§ 1. Deze subsidie wordt toegevoegd aan de subsidie ter verdeling van de werkingsmiddelen in het
werkjaar 2020-2021.
§ 2. 50% van deze subsidie wordt toegevoegd aan de het onderdeel 'basissubsidies' en 50 % wordt
toegevoegd aan het onderdeel 'werkingsmiddelen'.
Art. 13 Voor de doelgroep cultuur wordt deze subsidie verdeeld volgens het 'subsidiereglement
sociaal-culturele projecten' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 19.12.2019.
§ 1. In 2021 en 2022 wordt telkens 50% van deze subsidie toegevoegd aan het beschikbare budget
voor het 'subsidiereglement sociaal-culturele projecten'.
§ 2. Op het subsidiereglement sociaal-culturele projecten, worden volgende uitzonderingen
toegestaan, voor de periode vanaf 13.03.2020 tot en met 31.12.2022:
1. Verenigingen, aangesloten bij de cultuurraad, kunnen voor projecten die plaatsvonden vanaf
13.03.2020 en waarvoor geen subsidieaanvraag werd ingediend alsnog een aanvraag indienen.
2. Voor projecten waarvoor kosten zijn gemaakt, maar die omwille van corona-maatregelen niet
doorgaan, kunnen subsidies worden toegekend.
3. Het subsidiebedrag voor de verenigingen wordt opgetrokken tot 75% van de subsidieerbare
kosten, met een maximum van € 1.000,00 per project. Een vereniging kan jaarlijks maximum €
3.000,00 subsidie ontvangen.
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Art. 14 Voor de doelgroep sport wordt deze subsidie als volgt verdeeld:
§ 1. Het basisbedrag van deze subsidie wordt toegevoegd aan het subsidiebedrag 2020. De verdeling
gebeurt evenredig met de subsidies die aan de verschillende verenigingen zou worden toegekend,
berekend op basis van alle ingediende subsidieaanvragen voor werkingsmiddelen van het werkjaar
2019-2020. De berekening van deze subsidie gebeurt op basis van het 'subsidiereglement erkende
sportverenigingen' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 29.04.2015.
§ 2. Sportverenigingen die deze subsidie willen ontvangen moeten een aanvraag indienen voor
01.03.2021. Er wordt hiervoor een aanvraagformulier ter beschikking gesteld.
§ 3. Uitbetaling van deze subsidie gebeurt binnen de twee maanden na uiterste indieningsdatum.
§ 4. Het eventuele restbedrag na verdeling van de subsidies uit deel 1 en deel 3 van dit reglement zal
toegevoegd worden aan de subsidies van het werkjaar 2020-2021. De verdeling hiervan gebeurt
binnen het 'subsidiereglement erkende sportverenigingen' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
op 29.04.2015.

Deel 3: Lokale artiesten - € 11.000,00
Art. 15 Onder lokale artiesten wordt verstaan: individuele kunstenaars, muzikanten, performers, …
die een inkomen genereren uit hun activiteiten.
Art. 16 Lokale artiesten kunnen beroep doen op dit onderdeel van dit reglement indien ze voldoen
aan volgende voorwaarden:
1. Gedomicilieerd zijn in gemeente Assenede
2. Een verlies van ten minste 50% aan opdrachten/inkomsten kunnen voorleggen in vergelijking
met dezelfde periode (01.03.2019 - 31.12.2019) vorig jaar.
3. Niet in aanmerking komen voor ondersteuning in het kader van de corona-maatregelen vanuit
een andere overheidsinstantie.
Art. 17 De subsidie bedraagt 50% van de gederfde inkomsten, met een maximum van € 500,00 per
artiest.
Art. 18 Subsidieaanvragen worden ingediend bij de dienst Vrije Tijd van gemeente Assenede, ten
laatste op 30.04.2021. Er wordt hiervoor een aanvraagformulier ter beschikking gesteld. Samen met
het aanvraagformulier moeten ook de nodige bewijsstukken ingediend worden.
Art. 19 Wanneer de toegekende subsidies het beschikbare subsidiebudget voor deel 3 overschrijden,
zullen deze subsidies evenredig verminderd worden volgens het beschikbare budget. Een eventueel
overschot op dit subsidiebudget, wordt toegevoegd aan het subsidiebudget voorzien in deel 2 van dit
reglement.
Art. 20 Subsidieaanvragen worden binnen de twee maanden na de uiterste indieningsdatum
behandeld. De uitbetaling van de subsidie gebeurt ten laatste één maand na goedkeuring van de
aanvraag door het college van burgemeester en schepenen.
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ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 21 De gemeentelijke feestcommissies van Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo
kunnen geen subsidieaanvragen indienen binnen dit reglement.
Art. 22 De begunstigden aanvaarden door hun aanvraag de controle van de gemeentelijke diensten
over de ingediende aanvraag. Wanneer onregelmatigheden worden vastgesteld kan de toelage,
geheel of gedeeltelijk, niet worden uitgekeerd of teruggevorderd.
Art. 23 Subsidieaanvragen die te laat worden ingediend of onvolledig zijn, worden niet ontvankelijk
verklaard en niet behandeld.
Art. 24 Dit reglement wordt als addendum toegevoegd aan volgende reglementen:
 Het 'subsidiereglement jeugdwerk 2020-2025' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op
29.10.2020.
 Het 'subsidiereglement sociaal-culturele projecten' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
op 19.12.2019.
 Het 'subsidiereglement erkende sportverenigingen' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
op 29.04.2015.

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28.01.2021.
Namens de gemeenteraad,
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