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Punt A.2: Goedkeuring van een bijkomend toelagereglement ter ondersteuning van erkende 

Zoerselse cultuur-, jeugd- en sportverenigingen naar aanleiding van de covid19-pandemie 

MOTIVERING:  

In 2020 ontving de gemeente Zoersel 217.938,21 euro om de lokale cultuur-, jeugd- en 

sportverenigingen te ondersteunen via het Vlaamse noodfonds voor de cultuur-, sport-, jeugd- 

en mediasector. Om die middelen te verdelen keurde de gemeenteraad op 20 oktober 2020 een 

toelagereglement goed ter ondersteuning van erkende Zoerselse cultuur- jeugd- en 

sportverenigingen naar aanleiding van de covid19-pandemie. De laatste paragraaf van dit 

reglement bepaalde dat een eventueel resterend krediet ook bestemd zou worden als financiële 

ondersteuning voor de Zoerselse sport-, jeugd- en socio-culturele verenigingen. Over de 

concrete invulling van dit mogelijk restsaldo zou dan beslist worden na advies van de jeugd-, 

sport-, en cultuurraad. Na uitbetaling van de toelagen conform het reglement van oktober 2020 

resten er nog Vlaamse noodfondsmiddelen, die we via dit bijkomend toelagereglement wensen 

te verdelen. 

Juridische grond  

- Vlaams Nooddecreet van 19 juni 2020 (voluit: decreet 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), Hoofdstuk 2, Afdeling 6: Financiële ondersteuning van de lokale besturen 

naar aanleiding van de COVID-19-pandemie. (Verder in dit reglement ‘Vlaams noodfonds’ 

genoemd.)  

Voorgeschiedenis 

- het gemeenteraadsbesluit van 20 oktober 2020: goedkeuring van een toelagereglement ter 

ondersteuning van erkende Zoerselse cultuur-, jeugd- en sportverenigingen naar aanleiding 

van de covid19-pandemie 

Financiële gevolgen 

- Uitbetaling van de middelen uit het Vlaams noodfonds vanuit de daarvoor voorziene 

middelen in het actieplan  “We ondersteunen verenigingen bij de organisatie van hun 

activiteiten.”, actie: “We zorgen voor een financiële ondersteuning van de Zoerselse sport-, 

jeugd- en socio-culturele verenigingen via de middelen van het Vlaamse Noodfonds als 

tegemoetkoming voor de maatregelen die zij moesten nemen door de coronacrisis.” 

Advies 

- positief advies van de jeugdraad van 10 februari 2021 

- positief advies van de cultuurraad van 3 maart 2021 

- positief advies van de sportraad van 4 maart 2021 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1:  

Het resterend krediet vanuit het Vlaamse noodfonds wordt in 2021 voorzien binnen het 

actieplan  “We ondersteunen verenigingen bij de organisatie van hun activiteiten.”, actie: “We 



   

zorgen voor een financiële ondersteuning van de Zoerselse sport-, jeugd- en socio-culturele 

verenigingen via de middelen van het Vlaamse Noodfonds als tegemoetkoming voor de 

maatregelen die zij moesten nemen door de coronacrisis.” Dit krediet, afkomstig van de 

Vlaamse overheid, verkiest de gemeente Zoersel rechtstreeks uit te keren aan de lokale cultuur-, 

jeugd- en sportverenigingen en aldus staat de gemeente in voor de verdeling en toewijzing 

ervan.  

Artikel 2: toekenning van de middelen uit het Vlaamse noodfonds aan Zoerselse 

verenigingen; deel 1: toelage als tegemoetkoming voor een deel van de jaarretributie, 

concessievergoeding en/of opstalvergoeding voor verenigingen met een vast lokaal of terrein  

Een aantal erkende verenigingen met een eigen verenigingslokaal en/of verenigingsterrein 

betaalt hiervoor een jaarretributie, concessievergoeding en/of opstalvergoeding aan de 

gemeente. We komen deze verenigingen ook in 2021 tegemoet door de helft van de 

jaarretributie, concessievergoeding en/of opstalvergoeding te betoelagen, we baseren ons 

daarvoor op het bedrag zoals gekend voor het werkjaar 2020. 

Artikel 3: toekenning van de middelen uit het Vlaamse noodfonds aan Zoerselse 

verenigingen; deel 2: toelage voor gemaakte onkosten omwille van de covid19-pandemie: 

§ 1 De middelen die binnen de vermelde actie en raming overblijven na betaling van de 

forfaitaire toelagen zoals bepaald in de artikel 2 worden bestemd voor toelagen aan erkende 

verenigingen als tegemoetkoming in gemaakte onkosten omwille van de covid19-pandemie. 

§ 2 elke erkende vereniging die onkosten heeft gemaakt voor beschermingsmiddelen en 

hygiënische maatregelen omwille van de covid19-pandemie, kan deze onkosten indienen. De 

aanvraag wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen dat de aanvraag 

goedkeurt of gemotiveerd afwijst. De aanvraag dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 

(1) aan de aanvraag worden één of meerdere bewijsstukken toegevoegd: facturen of 

officiële kostennota’s op naam van de vereniging of kassatickets met een duidelijke 

vermelding van de aangekochte of gehuurde beschermings- of hygiënische middelen.  

(2) De aanvraag omvat een omschrijving van de inhoud van de factuur, kostennota of 

kassaticket, en een verantwoording waarom deze beschermings- of hygiënische 

middelen door de vereniging werden aangekocht of gehuurd; en/of waarom er extra 

schoonmaak nodig was. 

(3) Alle bewijsstukken tussen 13 maart 2020 en 31 mei 2021 komen in aanmerking, 

bewijsstukken die al benut werden om een eerdere toelage te staven, kunnen niet 

opnieuw worden ingediend tenzij voor het bedrag dat het maximumbedrag, bepaald in 

het reglement van 20 oktober 2020, overschrijdt. 

De toelage bedraagt 100% van de gemaakte onkosten voor beschermingsmiddelen en 

hygiënische maatregelen, met een maximumtoelage van 1.000 euro per vereniging.  

§ 3 elke erkende vereniging die onkosten heeft gemaakt om de werking aan te passen aan de 

afstandsmaatregelen en/of covid 19-bubbelwerking, kan deze onkosten indienen. De 

aanvraag wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen dat de aanvraag 

goedkeurt of gemotiveerd afwijst. De aanvraag dient aan volgende voorwaarden te voldoen:  

(1) aan de aanvraag worden één of meerdere bewijsstukken toegevoegd: enkel facturen of 

officiële kostennota’s met een duidelijke vermelding van de onkosten, en op naam van 

de vereniging komen in aanmerking.  

(2) De aanvraag omvat een omschrijving van de inhoud van de factuur of kostennota, en 

een verantwoording waarom deze onkosten door de vereniging werden gedaan: dus 

waarom de onkosten nodig waren om de werking aan te passen aan de 

afstandsmaatregelen en/of covid19-bubbelwerking. 

(3) Alle bewijsstukken tussen 13 maart 2020 en 31 mei 2021 komen in aanmerking, 

bewijsstukken die al benut werden om een eerdere toelage te staven, kunnen niet 

opnieuw worden ingediend, tenzij voor het bedrag dat het maximumbedrag, bepaald in 

het reglement van 20 oktober 2020, overschrijdt. 

De toelage bedraagt 100% van de gemaakte onkosten voor alternatieve activiteiten, met een 

maximumtoelage van 1.000 euro per vereniging. Er wordt bij de berekening van dit 

maximumbedrag per vereniging geen rekening gehouden met onkostentoelagen die uitbetaald 



   

zijn in kader van het reglement van 20 oktober 2020, tenzij voor het bedrag dat het 

maximumbedrag, bepaald in het reglement van 20 oktober 2020, overschrijdt 

§ 4 Alle aanvragen voor toelagen voor gemaakte onkosten omwille van de covid19-pandemie 

moeten uiterlijk 30 juni 2021 bij de gemeente worden ingediend via de daarvoor bestemde 

formulieren. 

§ 5 Indien het voorziene krediet vanuit het Vlaamse noodfonds niet volstaat voor alle 

goedgekeurde aanvragen onder artikel 2, dan wordt de toegekende toelage proportioneel 

verminderd.  

§ 6 Indien het voorziene krediet vanuit het Vlaamse noodfonds ruimer zou zijn dan alle 

goedgekeurde aanvragen onder artikel 2, dan zal dit resterend krediet gelijk verdeeld worden 

over de jeugdraad, cultuurraad en sportraad, met de opdracht aan deze raden om de middelen 

nog in 2021 te besteden aan acties ter ondersteuning van de erkende Zoerselse verenigingen die 

bij de betreffende raad zijn aangesloten.    

Artikel 4 

De gemeenteraad geeft de opdracht aan het schepencollege om een voorstel uit te werken tot 

aanpassing van het toelagereglement voor 2021 en dit voor te leggen aan de adviesraden om het 

voorstel van reglement uiterlijk te agenderen op de gemeenteraadszitting van mei 2021 zodat de 

uitbetaling kan volgen in de maand juni. 
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