Besluit van de Gemeenteraad van 30/11/2020
Subsidiereglement ondersteuning lokale verenigingen n.a.v. het noodfonds Covid-19.
Goedkeuring. (Reglement)
Aanwezig
Johan Tollenaere, burgemeester, Myriam Giebens, Ann-Sofie Custers, Edgard Stijven, Marc
Vereecken, Guido Geusen, Bouchera Ait Aadi, schepenen, Dominique Damen, Frank Goossens,
Sara Didden, Kevin Drees, Magda Bocken, Ine Franssen, Elke Gonnissen, Gunter Haeldermans,
Guido Hellings, Audrey Jütten, Maria Oosterbos, Leo Pieters, Marcel Raets, Eddy Slootmakers,
Yvette Swillens, Philippe Van Cauwelaert, Karien Vandewal, Tim Vandewinkel, Hilde Vermeulen,
André Willen, Petronella Zelissen, raadsleden en Maike Stieners, algemeen directeur.
Verontschuldigd: Pierre Hendrikx, raadslid.
Algemeen kader

Situering
In uitvoering van het decreet van 19 juni 2020 over 'het nemen van dringende maatregelen met
betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen en met
betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de Covid-19-pandemie' krijgt Stad Maaseik
een toelage van € 352.959,59. Dit bedrag is medio juli op de rekening van de stad gestort. De toelage
is bedoeld om lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen te ondersteunen. Zij hadden en hebben
immers ook te lijden onder de maatregelen om de Covid-19-pandemie onder controle te krijgen.
Het stadsbestuur bepaalt zelf hoe de middelen besteed worden, rekening houdend met de noden
en behoeften van de lokale verenigingen. De besteding moet niet verantwoord worden en er is geen
specifieke rapportering vereist. De uitgaven kunnen zowel in 2020 als in 2021 gebeuren.

Besteding van de toelage uit het noodfonds ter ondersteuning van de lokale verenigingen
in Maaseik
De besteding van de toelage gebeurt volgens de voorwaarden die in het subsidiereglement zijn
vastgelegd. Hierbij wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd.
Algemeen
 Uniform, voor elke sector (cultuur, jeugd en sport) geldende voorwaarden zijn niet
haalbaar omwille van de grote diversiteit tussen de verenigingen op vlak van werking, het
al dan niet hebben of nood hebben aan infrastructuur, vaste kosten, extra kosten als
gevolg van de opgelegde en voor elke sector specifiek bepaalde maatregelen in de strijd
tegen het Covid-19-virus (bv. om activiteiten coronaproof te maken), al dan niet in de
mogelijkheid zijn de werking opnieuw op te starten na de lockdown,... Daarom worden
een aantal gezamenlijke en daarnaast sectorspecifieke voorwaarden bepaald om als
vereniging in aanmerking te komen voor een subsidie.
 Tijdens de lockdown heeft het hele verenigingsleven op non-actief gestaan. Daarna
hebben verenigingen, voor zover ze daartoe in staat waren en al naargelang de
opgelegde maatregelen, nog in mindere of meerdere mate problemen met het
heropstarten van de werking ondervonden.
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 De verdeling van het totaal te besteden subsidiebedrag van € 352.959,59 over de drie
sectoren is afhankelijk van de resp. behoeften.
Sector cultuur
 Uitgangspunt voor de specifieke voorwaarden: alle erkende culturele verenigingen, die
in 2020 negatieve financiële gevolgen ondervinden van de lockdown en de opgelegde
veiligheids-, hygiëne- en gezondheidsmaatregelen, kunnen in aanmerking komen voor
een subsidie uit het noodfonds Covid-19.
 Geraamd totaalbedrag: € 135.000.
 Wat overblijft van het geraamde bedrag wordt gereserveerd voor onvoorziene
subsidieaanvragen die voldoen aan het subsidiereglement en die het gevolg zijn van
toekomstige verstrengingen van de opgelegde maatregelen.
Sector jeugd
 Uitgangspunt voor de specifieke voorwaarden: alle erkende jeugdverenigingen kunnen
in aanmerking komen voor een subsidie uit het noodfonds Covid-19 voor reeds gemaakte
kosten voor nutsvoorzieningen, extra kosten voor het organiseren van zomerkampen en
extra kosten voor het heropstarten van de werking in het jaar 2020.
 Geraamd totaalbedrag: € 28.500.
 Omdat nog niet duidelijk is tot wanneer de opgelegde veiligheids-, hygiëne- en
gezondheidsmaatregelen gaan duren, wordt een extra budget van € 28.500 gereserveerd
voor mogelijke extra kosten om de werkingen 'coronaproof' te houden gedurende het jaar
2021 (zie de bijkomende bepalingen in artikel 5 van het subsidiereglement).
 Geraamd totaalbedrag (incl. reserve): € 58.350.
Sector sport
 Uitgangspunt voor de specifieke voorwaarden: alle erkende sportverenigingen die in
2020 (behoudens de uitzondering onder artikel 3 - categorie 1 van het subsidiereglement)
negatieve financiële gevolgen ondervinden van de lockdown en de veiligheids-, hygiëneen gezondheidsmaatregelen, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie uit het
noodfonds Covid-19. De sportverenigingen zijn ingedeeld in drie grote categorieën. Om
de aanvragen te kunnen vergelijken en de kosten bewijsbaar te maken, is gekozen voor
bestaande vaste kosten en geen rekening gehouden met het mislopen van inkomsten
omwille van de coronamaatregelen.
 Geraamd totaalbedrag: € 145.245 (incl. reserve).

Wettelijk kader
 Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen
 Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
 Bestuursdecreet van 7 december 2018
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
 Decreet van 19 juni 2020 'tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot
de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen en met
betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de Covid-19-pandemie'.
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Financieel kader
Totaal bedrag noodfonds: € 83.999.210
Bedrag voorzien voor Maaseik: € 352.959,59
Boekingswijze:
 AR: 7401/4 - andere algemene werkingssubsidies
 BV: 0010 - algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus
 ESC: 300 - Vlaamse overheid
Aanwending
De uitgaven kunnen zowel in 2020 als in 2021 gebeuren. De besteding van de middelen moet niet
verantwoord worden en er is geen specifieke rapportering vereist. De Vlaamse Regering monitort
de besteding wel op basis van de digitale rapportering over de BBC-jaarrekingen van 2020 en 2021.
Voorlopige verdeling van de aan Maaseik toegekende toelage over de sectoren cultuur, jeugd
en sport
 cultuur: € 135.000
 jeugd: € 58.350
 sport: € 145.245
Indienen en afhandelen van de subsidieaanvragen
De procedure voor het indienen en afhandelen van de subsidieaanvragen wordt omschreven in het
reglement, onder de algemene en sectorspecifieke voorwaarden. Zodra een aanvraag binnen is,
start de administratieve afhandeling door de betrokken dienst. Het uitbetalen van de subsidies
gebeurt na goedkeuring van de toekenningen door het Schepencollege en conform de afspraken
met de dienst financiën.
Besluit
Goedgekeurd bij elektronische stemming met:
-28 stemmen voor: Johan Tollenaere, Myriam Giebens, Ann-Sofie Custers, Edgard Stijven, Marc
Vereecken, Guido Geusen, Bouchera Ait Aadi, Dominique Damen, Frank Goossens, Sara Didden,
Kevin Drees, Ine Franssen, Elke Gonnissen, Gunter Haeldermans, Guido Hellings, Magda Bocken,
Maria Oosterbos, Marcel Raets, Yvette Swillens, Philip Van Cauwelaert, Karien Vandewal, Tim
Vandewinkel, Hilde Vermeulen, André Willen, Petronella Zelissen, Leo Pieters, Audrey Jütten,
Eddy Slootmakers.
Artikel 1.
De Gemeenteraad gaat akkoord met het hiernavolgend reglement dat de algemene en specifieke
voorwaarden bepaalt waaraan culturele, jeugd- en sportverenigingen moeten voldoen om in
aanmerking te komen voor een tijdelijke subsidie naar aanleiding van het noodfonds Covid-19 ter
ondersteuning van lokale verenigingen.
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SUBSIDIEREGLEMENT 'ONDERSTEUNING LOKALE VERENIGINGEN NAAR AANLEIDING
VAN HET NOODFONDS COVID-19'
Artikel 1: algemene bepalingen.
1. Dit subsidiereglement is enkel van toepassing op erkende lokale culturele
verenigingen, jeugdverenigingen en sportverenigingen met een actieve werking (d.w.z.
ze moeten zelf activiteiten organiseren). Commerciële initiatieven komen niet in
aanmerking.
2. Het indienen van subsidieaanvragen is geregeld per sector (zie verder bij de
sectorspecifieke voorwaarden). Hierover zal duidelijk gecommuniceerd worden na
goedkeuring van het reglement.
3. De subsidieaanvragen worden per sector door de betrokken dienst, de bevoegde
schepen en desgevallend een afvaardiging van de Stedelijke Cultuurraad, onderzocht,
gecontroleerd en beoordeeld om een concreet subsidiebedrag te kunnen berekenen.
Indien nodig, zal inzage in de boekhouding van de vereniging worden gevraagd.
Ontbreken er elementen in de aanvraag, dan wordt de betrokken vereniging verzocht
deze alsnog aan de dossierbehandelaar te bezorgen.
4. De respectievelijke diensten leggen een overzicht van de uit te keren subsidies, met
toevoeging van een visum van de financieel directeur, ter goedkeuring voor aan het
Schepencollege. Na de goedkeuring kan de effectieve uitbetaling starten, conform de
afspraken met de dienst financiën.
5. Blijft er na het uitbetalen van alle subsidies nog geld over van de totale toelage van €
352.959,59 dan bekijkt de werkgroep die het subsidiereglement uitwerkte in een tweede
fase hoe ook de resterende middelen besteed kunnen worden ten voordele van het
lokaal verenigingsleven.
Artikel 2: algemene voorwaarden.
1. Om aanspraak te kunnen maken op een subsidie voldoen de verenigingen aan de
hiernavolgende en voor hen geldende sectorspecifieke voorwaarden.
2. Verenigingen die geen enkele hinder ondervonden in hun werking tijdens de lockdown
en/of als gevolg van de nog steeds geldende veiligheids-, hygiëne- en
gezondheidsmaatregelen, komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
3. Om op een objectieve en correcte manier te kunnen oordelen over de
subsidieaanvragen, moet elk dossier de nodige bewijsstukken bevatten, bijvoorbeeld
kopieën van uitgaande en inkomende facturen, eventuele contracten of
overeenkomsten en een motivatie waarom de subsidie wordt aangevraagd, rekening
houdend met de algemene en sectorspecifieke voorwaarden.
4. Elke subsidieaanvraag moet vergezeld zijn van een door de voorzitter en
penningmeester van de vereniging ondertekende 'verklaring op erewoord'.
5. Aanvragen ingediend na de voor elke sector vastgelegde uiterste indieningsdatum
komen niet meer in aanmerking voor subsidiëring.
Artikel 3: specifieke voorwaarden voor SPORTVERENIGINGEN.
1. Een sportvereniging die aanspraak wil maken op een subsidie, moet erkend zijn door
Stad Maaseik conform het 'reglement erkenning van sportverenigingen', goedgekeurd
door de Gemeenteraad op 27 april 2020.
2. Om een subsidie aan te vragen, vult de vereniging het formulier 'aanvraag subsidie
voor erkende sportverenigingen n.a.v. het noodfonds Covid-19' in. Het formulier
wordt uiterlijk 15 januari 2021 ingediend, samen met de nodige bewijsstukken en de
'verklaring op erewoord' (zie bij de algemene voorwaarden). Voor de verenigingen
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onder categorie 1 (zie verder) geldt een uitzondering: zij dienen hun aanvragen uiterlijk
30 juni 2021 in.
3. Het indienen van de aanvraag gebeurt bij voorkeur digitaal via sport@maaseik.be. Een
aanvraag op papier wordt verstuurd naar de Stedelijke Sportdienst, Sportlaan 8, 3680
Maaseik.
4. Bij het bepalen van de hoogte van het subsidiebedrag wordt onderscheid gemaakt
tussen drie categorieën van sportverenigingen. Een vereniging mag slechts in één
ervan een aanvraag indienen.
Categorie 1: sportverenigingen die huur betalen voor het gebruik van sportaccommodatie.
 Sportverenigingen die gebruikmaken van de stedelijke sporthallen krijgen een subsidie
ter hoogte van de daar geldende huurtarieven, zijnde € 5,39 voor -18-jarigen en € 10,78
voor +18-jarigen, en dit voor een periode van vier maanden tijdens het werkjaar 2020 2021.
 Sportverenigingen die elders in Maaseik accommodatie huren, krijgen een
tegemoetkoming in hun huurkosten voor een periode van vier maanden tijdens het
werkjaar 2020 - 2021. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal het aantal uren
vermenigvuldigd met het overeenkomstige huurtarief in de stedelijke sporthallen (zie de
bedragen bij het vorige punt).
Categorie 2: sportverenigingen met eigen infrastructuur met of zonder cafetaria, en met een
uitgebreide werking d.w.z. opleidingen/trainingen voor zowel jongeren als volwassenen.
Principe: tussenkomst in de kosten voor het jaarlijks onderhoud van de sportterreinen en het
cafetaria.
 Voor sportverenigingen met eigen infrastructuur en met een cafetaria in eigen beheer,
bedraagt de tussenkomst maximaal € 10.000.
 Voor sportverenigingen met eigen infrastructuur maar zonder cafetaria of met een
cafetaria niet in eigen beheer, bedraagt de tussenkomst maximaal € 6.500.
 Voor sportverenigingen met eigen infrastructuur maar enkel een aanbod voor een
specifieke, beperkte doelgroep (bv. enkel cafévoetbal, een ploeg met alleen
volwassenen die wedstrijdjes tegen elkaar spelen, een ploeg met een exclusief
volwassenenaanbod) geldt een forfaitaire tussenkomst van € 500.
Categorie 3: sportverenigingen die niet tot één van voorgaande categorieën behoren.
Principe: forfaitaire tussenkomst van € 250 in de algemene kosten van een sportvereniging.
Artikel 4: specifieke voorwaarden voor CULTURELE VERENIGINGEN.
1. Een culturele vereniging die aanspraak wil maken op een subsidie, moet lid zijn van de
Stedelijke Cultuurraad van Stad Maaseik, conform het 'reglement van de Stedelijke
Cultuurraad Maaseik', goedgekeurd door de Gemeenteraad op 27 april 2020.
2. Om een subsidie aan te vragen conform het hiernavolgende criterium 2 (specifieke
vergoeding), vult de vereniging het formulier 'aanvraag subsidie voor erkende culturele
verenigingen n.a.v. het noodfonds Covid-19' in. Het formulier wordt uiterlijk 15 januari
2021 ingediend, samen met de nodige bewijsstukken en de 'verklaring op erewoord'
(zie bij de algemene voorwaarden).
3. Het indienen van de aanvraag gebeurt bij voorkeur digitaal (in Word en Excel)
via eric.langie@maaseik.be. Een aanvraag op papier wordt verstuurd naar
de Stedelijke Dienst Cultuur t.a.v. Eric Langie, Van Eycklaan 72, 3680 Maaseik.
4. Bij het bepalen van de hoogte van het subsidiebedrag wordt uitgegaan van
onderstaande criteria.
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Criterium 1: forfaitaire vergoeding.
Om de onverwachte uitgaven met betrekking tot de vereiste hygiënevoorschriften te compenseren
(o.a. aankoop van ontsmettende handgel, diverse ontsmettingsmiddelen, mondmaskers)
wordt vóór 15 januari 2021 een forfaitair bedrag van € 750 betaald aan elke vereniging die lid is
van de Stedelijke Cultuurraad.
Criterium 2: specifieke vergoeding.
Er wordt daarenboven per vereniging een tussenkomst van maximaal € 8.000 betaald, op basis
van bewezen extra verlies of minder ontvangsten voor de periode 16 maart 2020 tot en met 31
december 2020.
 De dossiers van de verenigingen die vaste kosten hebben, zonder dat zij konden
rekenen op jaarlijks geplande inkomsten zoals opbrengsten uit activiteiten,
evenementen, lidgelden, sponsoring, ... worden als eerste behandeld. Onder vaste
kosten wordt onder meer verstaan: huur lokaal, afbetaling lening(en),
verzekeringskosten (andere dan de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering).
Daarnaast wordt gecontroleerd of ze extra uitgaven hebben moeten doen om hun
vereniging te kunnen laten voortbestaan of hun activiteit(en) te kunnen laten doorgaan
(bv. voorzien van extra signalisatie, tussenschotten, infoborden, extra personeel,...)
en/of af te gelasten (bv. betalen van schadevergoedingen, niet recupereerbare
voorschotten, annuleringskosten,...) en geen of minder inkomsten konden genereren
via activiteiten, evenementen, lidgelden, steunkaarten of sponsoring.
 Vervolgens wordt wat overblijft van het geraamde totaalbedrag aan subsidies voor
cultuur, met inachtneming van een vrij te houden reservefonds voor het jaar 2021,
toegekend aan die verenigingen die geen vaste kosten hebben maar die extra uitgaven
hebben moeten doen om hun vereniging te kunnen laten voortbestaan of hun
activiteit(en) te kunnen laten doorgaan (bv. voorzien van extra signalisatie,
tussenschotten, infoborden, extra personeel,...) en/of af te gelasten (bv. betalen van
schadevergoedingen, niet recupereerbare voorschotten, annuleringskosten,...) en geen
of minder inkomsten konden genereren via activiteiten, evenementen, lidgelden,
steunkaarten of sponsoring.
Bijkomende bepaling.
De toegekende subsidie uit het noodfonds Covid-19 wordt uitgekeerd ongeacht wat de culturele
vereniging in kas heeft of welke sponsoring ze ook moge ontvangen.
Artikel 5: specifieke voorwaarden voor JEUGDVERENIGINGEN.
1. Een jeugdvereniging die aanspraak wil maken op een subsidie, moet erkend zijn door
Stad Maaseik, conform de 'wijziging stedelijke jeugdsubsidiereglementen', goedgekeurd
door de Gemeenteraad op 17 december 2019.
2. Om een subsidie aan te vragen, vult de vereniging het formulier 'aanvraag subsidie
voor erkende jeugdverenigingen n.a.v. het noodfonds Covid-19' in.Het formulier
wordt uiterlijk 15 januari 2021 ingediend, samen met de nodige bewijsstukken en de
'verklaring op erewoord' (zie bij de algemene voorwaarden).
3. Het indienen van de aanvraag gebeurt bij voorkeur digitaal
via jeugddienst@maaseik.be. Een aanvraag op papier wordt verstuurd naar
de Stedelijke Dienst Jeugd & Samenleven, Sportlaan 36, 3680 Maaseik.
4. Bij het bepalen van de hoogte van het subsidiebedrag worden voor elke vereniging
onderstaande criteria cumulatief gehanteerd.
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Criterium 1: forfaitaire tussenkomst in de kosten voor nutsvoorzieningen infrastructuur.
Iedere jeugdvereniging beschikt over lokalen die gebruikt worden voor de werking. Een vereniging
kan de lokalen in eigendom of ter beschikking hebben (bv. gebruiksrecht, huur,...). De forfaitaire
tussenkomst wordt voorzien voor het betalen van de nutsvoorzieningen volgens de onderstaande
verdeelsleutel.
 Voor verenigingen die als enige gebruikmaken van hun infrastructuur en dus alleen
instaan voor de kosten voor nutsvoorzieningen, bedraagt de forfaitaire tussenkomst €
500.
 Voor verenigingen die samen met anderen gebruikmaken van de infrastructuur en dus
de kosten voor nutsvoorzieningen delen met andere gebruikers, bedraagt de forfaitaire
tussenkomst € 300.
Criterium 2: forfaitaire tussenkomst in de organisatiekosten van de zomerkampen.
Jeugdverenigingen kunnen een forfaitaire tussenkomst krijgen voor de extra kosten die ze
moesten maken om de zomerkampen volgens de regels 'coronaproof' te laten verlopen (bv.
aankoop van mondmaskers, handgel, extra toiletten, extra eettenten,...). De tussenkomst hangt af
van het aantal leden dat meeging op kamp.
 Voor verenigingen die maximum 50 deelnemers meehadden op kamp, bedraagt de
forfaitaire tussenkomst € 250.
 Voor verenigingen die 51 tot 100 deelnemers meehadden op kamp, bedraagt de
forfaitaire tussenkomst € 500.
 Voor verenigingen die 101 tot 150 deelnemers meehadden op kamp, bedraagt de
forfaitaire tussenkomst € 750.
 Voor verenigingen die 151 tot 200 deelnemers meehadden op kamp, bedraagt de
forfaitaire tussenkomst € 1.0000.
Criterium 3: forfaitaire tussenkomst in de opstartkosten voor het nieuwe werkjaar.
Jeugdverenigingen kunnen een forfaitaire tussenkomst krijgen voor de extra kosten die ze moeten
maken om hun werking volgens de regels 'coronaproof' terug op te starten na de zomervakantie
(bv. aankoop van handgel, mondmaskers, andere ontsmettingsmiddelen,...). De tussenkomst
hangt af van het aantal verzekerde leden.
 Voor verenigingen die maximum 50 verzekerde leden hebben, bedraagt de forfaitaire
tussenkomst € 500.
 Voor verenigingen die 51 tot 100 verzekerde leden hebben, bedraagt de forfaitaire
tussenkomst € 1.000.
 Voor verenigingen die 101 tot 150 verzekerde leden hebben, bedraagt de forfaitaire
tussenkomst € 1.500.
 Voor verenigingen die 151 tot 200 verzekerde leden hebben, bedraagt de forfaitaire
tussenkomst € 2.000.
Bijkomende bepaling.
 Er wordt een extra budget van € 28.500 uit het noodfonds gereserveerd om erkende
jeugdverenigingen te subsidiëren, mochten ze ook in 2021 voor extra uitgaven staan
om hun zomerkampen en de opstart van het nieuwe werkjaar in september
'coronaproof' te organiseren.
 Als deze situatie zich voordoet, maakt de vereniging een prognose van de te
verwachten extra uitgaven, op basis van de specifieke voorwaarden zoals omschreven
onder artikel 5 - criterium 2 en criterium 3.
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 De prognose wordt uiterlijk 1 juni 2021 overgemaakt aan de Stedelijke Dienst Jeugd &
Samenleven, bij voorkeur digitaal via jeugddienst@maaseik.be of op papier naar
de Stedelijke Dienst Jeugd & Samenleven, Sportlaan 36, 3680 Maaseik.
 De Dienst Jeugd & Samenleven legt, na onderzoek van de ingediende prognoses, een
overzicht van de uit te keren subsidies, met toevoeging van een visum van de financieel
directeur, ter goedkeuring voor aan het schepencollege. De effectieve uitbetaling, na
goedkeuring door het college, is voorzien op 1 september 2021 conform de afspraken
met de dienst financiën.
Artikel 6.
Dit subsidiereglement gaat in op 1 december 2020 en loopt tot en met 31 december 2021. Het
wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

Maike Stieners
algemeen directeur

Johan Tollenaere
burgemeester
Voor eensluidend afschrift
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