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Reglement m.b.t. de verdeling van het 
Vlaams Noodfonds ter ondersteuning van  

de sport-, jeugd-, en socio-culturele 
verenigingen. 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2020 
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 22 december 2020 

 

Artikel 1. 

 
Goedkeuring te verlenen aan navolgend reglement met betrekking tot de verdeling 
van het Vlaams Noodfonds ter ondersteuning van de verenigingen 

Artikel 1 

Dit reglement regelt de verdeling van de sectorale middelen van het Vlaams 

Noodfonds die de gemeente Zandhoven ontving ter ondersteuning van de sport-, 
jeugd-, en socio-culturele verenigingen. 
De definitie van sport,- jeugd- en socio-culterele vereniging wordt ruim 

geïnterpreteerd zodat alle verenigingen met een socio-culturele werking 
aanspraak kunnen maken op deze middelen indien zij voldoen aan de 
voorwaarden die nader omschreven worden in dit reglement. 

 

Artikel 2 

 

De aanvraag gebeurt schriftelijk of digitaal via het daartoe bestemde 
aanvraagformulier en met toevoeging van de gevraagde bijlagen. 
De aanvraag moest ingediend worden voor 28 oktober 2020 bij de dienst 

Secretariaat. 

 
Artikel 3 

 
Om in aanmerking te komen voor voormelde subsidie moet de vereniging hierna 

vermelde kosten en bewijsstukken aantonen: 
A: de niet-recupereerbare kosten voor activiteiten die geannuleerd werden vanaf 
maart 2020 en een oplijsting van deze activiteiten 

B: de kosten om te voldoen aan de coronamaatregelen 
C: de doorlopende vaste kosten 

D: de gemiste netto-opbrengsten financieringsactiviteiten (in vergelijking met 
voorgaande jaren) 

 
Artikel 4 
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De aanvragen worden door de dienst Secretariaat verwerkt. Twijfelgevallen of 
onduidelijkheden worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college van 
burgemeester en schepenen, Indien nodig kan het college van burgemeester en 

schepenen een vereniging uitnodigen om het ingediende dossier verder toe te 
lichten. 

 
Artikel 5 

 
Het bedrag van de subsidie dat zal uitbetaald worden aan de verenigingen zal als 
volgt berekend worden: 

A: de niet-recupereerbare kosten voor activiteiten die geannuleerd werden vanaf 
maart 2020 komen volledig in aanmerking 
B. de kosten om te voldoen aan de coronamaatregelen komen volledig in 

aanmerking 
C. de doorlopende vaste kosten komen in aanmerking voor 7/12e (van maart tot 
en met oktober 2020) van het ingediende bedrag 

D. voor de gemiste netto-opbrengsten financieringsactiviteiten worden drie 
categorieën van ieder 20.000 euro gemaakt (in totaal 60.000 euro), en de 
verdeling loopt als volgt: 

- gemiddelde inkomsten tussen 0 – 5.000 euro: 650 euro ter compensatie 
- gemiddelde inkomsten tussen 5.000 – 10.000 euro: 1.500 euro ter 
compensatie 

- gemiddelde inkomsten meer dan 10.000 euro: 2.000 euro compensatie 

Artikel 6 

 

De verenigingen worden geacht de toegekende subsidie aan te wenden in 
overeenstemming met hun doel (zijnde een werking ontplooien in de domeinen 
cultuur, jeugd en/of sport). 

Het gemeentebestuur behoudt zicht het recht voor om controles te verrichten op 
de aanwending van de middelen. 
Bij vaststelling van misbruik kan het college van burgemeester en schepenen 

zich genoodzaakt zien de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk in te 
trekken of terug te vorderen. 

 
Artikel 7 

 
De nominatieve subsidies aan verenigingen, zoals opgenomen op bijgevoegde 
lijst worden voor een tweede maal uitbetaald dit jaar zodat verenigingen die 

geen aanvraagformulier indienden, ook een extra financiële ondersteuning 
ontvangen. 

 
Artikel 8 

 

Opmerkingen of vragen over de toepassing van dit reglement worden behandeld 
door de dienst Secretariaat . Schriftelijke bezwaren worden gericht aan het 
college van burgemeester en schepenen binnen de maand na de beslissing van 
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het college van burgemeester en schepenen. 

Alle betwistingen worden onderzocht door de dienst Secretariaat en advies 
hierover wordt geagendeerd op agenda van college van burgemeester en 
schepenen. 

 

Artikel 2. 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitwerking 
van dit besluit. 

Artikel 3. 

Afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan dienst Secretariaat en financieel 

directeur. 

 


