GOEDKEUREN VAN HET REGLEMENT MET
BETREKKING TOT ZANDHOVENSE
CORONABONDS TER ONDERSTEUNING VAN
DE VERENIGINGEN
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 mei 2020

Artikel 1.
Ingevolge de coronacrisis en de maatregelen genomen door de federale overheid
vanaf 12 maart 2020 hebben sommige Zandhovense verenigingen hun
(jaarlijkse) activiteiten en evenementen moeten uitstellen of aflassen.
Deze verenigingen hebben bijgevolg heel wat inkomsten moeten derven. Deze
inkomsten waren noodzakelijk om de reguliere werking van de vereniging te
waarborgen.
Het doel van dit reglement is verenigingen die hierdoor in financiële
moeilijkheden komen, te ondersteunen.

Artikel 2.
Elke door de gemeente Zandhoven erkende vereniging komt in aanmerking

Artikel 3.
Om het voortbestaan van een vereniging die door de coronamaatregelen in
financiële moeilijkheden geraakt is, te garanderen zal de gemeente Zandhoven
‘Zandhovense Coronabonds’ ter beschikking stellen.

Artikel 4.
Door deze ‘Zandhovense Coronabonds’ aan te bieden wordt het cash flow
probleem tijdelijk opgelost. Het geeft de verenigingen zuurstof om deze
moeilijke periode financieel te overbruggen. Ze krijgen hierdoor de tijd om
nieuwe evenementen en acties op te zetten.

Artikel 5.
Een ‘Zandhoven Coronabondse’ is een renteloze lening. Maximaal te ontlenen
bedrag is 7.500 EUR. De maximale termijn van terugbetaling is 24 maanden.

Artikel 6.
De verenigingen die van deze Coronabonds wensen gebruik te maken moeten
door middel van boekhoudkundige documenten aantonen dat het voortbestaan
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van hun vereniging in het gedrang komt door de financiële gevolgen in verband
met corona.

Artikel 7.
De gemeenteraad geeft het college van burgemeester en schepenen het
mandaat om met de desbetreffende verenigingen in overleg te gaan en
‘Zandhovense Coronabonds’ uit te geven.

Artikel 2.
Een afschrift van deze beslissing zal aan de dienst Financiën, de dienst Ondernemen,
de dienst Secretariaat en aan de toezichthoudende overheid worden overgemaakt.
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