
◼ PUNT A.8 ◼ 

Punt A.8: Goedkeuring van een toelagereglement ter ondersteuning van erkende Zoerselse cultuur-, 

jeugd- en sportverenigingen naar aanleiding van de covid19-pandemie 

MOTIVERING:  

De covid19-pandemie heeft voor het verenigingsleven een sociale maar ook een economische impact: 

verenigingsactiviteiten moe(s)ten worden geannuleerd of op een andere manier georganiseerd worden, 

verenigingen ontvangen minder of geen inkomsten uit activiteiten en ze moeten vaak ook extra 

uitgaven doen voor alternatieve activiteiten en/of beschermingsmaterialen. De Vlaamse regering 

richtte naar aanleiding van de covid19-pandemie een noodfonds op voor de cultuur-, sport-, jeugd- en 

mediasector. Dertig procent van dit noodfonds was bestemd voor de steden en gemeenten; de 

gemeente Zoersel ontving 217.938,21 euro om de lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te 

ondersteunen. Vlaanderen gaf geen specifieke richtlijnen mee over de besteding van deze middelen, de 

gemeente Zoersel kiest ervoor om dit bedrag integraal te bestemmen als financiële ondersteuning van 

de Zoerselse sport-, jeugd- en socio-culturele verenigingen. De verdeling van deze middelen uit het 

Vlaamse noodfonds onder de Zoerselse erkende verenigingen zal gebeuren conform de bepalingen van 

dit toelagereglement.  

Daarnaast heeft de covid19-pandemie ook een impact op de verdeling van onze gemeentelijke 

jaarlijkse werkingstoelagen aan de erkende verenigingen. De verschillende gemeentelijke 

toelagereglementen voor erkende cultuur-, jeugd- en sportverenigingen kennen jaarlijks subsidies toe 

op basis van een puntenverdeling. Een belangrijk aandeel van die punten wordt berekend op basis van 

aantal verenigingsactiviteiten (trainingen, bijeenkomsten, publieksactiviteiten,…) Omdat vele van 

deze activiteiten -buiten de wil van onze verenigingen om- in 2020 niet konden plaatsvinden willen we 

dit jaar de gemeentelijke werkingstoelagen omzetten in een vast bedrag (forfait) per vereniging 

conform de bepalingen van dit toelagereglement.   

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 27 april 1995: goedkeuring van een reglement betreffende de 

erkenning en algemene subsidiëring van het jeugdwerk 

- het gemeenteraadsbesluit van 27 november 1997: goedkeuring van een reglement voor 

kampsubsidies  

- het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013: goedkeuring van een subsidiereglement voor de 

jeugdhuizen 

- het gemeenteraadsbesluit van 16 september 2014: goedkeuring van een erkenningsreglement voor 

sportverenigingen en een toelagereglement ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van 

sportverenigingen 

- het gemeenteraadsbesluit van 16 september 2014: goedkeuring van een toelagereglement ter 

ondersteuning van sportverenigingen voor professionalisering met een accent op kwaliteitsvolle 

jeugdsportbegeleiding 

- het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2017: goedkeuring van een reglement tot erkenning en 

subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen 

Financiële gevolgen 

- Uitbetaling van de gemeentelijke werkingstoelagen vanuit de daarvoor voorziene middelen binnen 

het niet in doelstellingen vertaald beleid, afdeling vrije tijd 

- 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 september 2020 

- positief advies van de cultuurraad van 16 september 2020 

- positief advies van de sportraad van 30 september 2020 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1: toekenning van de gemeentelijke werkingstoelagen in 2020: 

§ 1 De toelageberekening van de gemeentelijke verenigingstoelagen zoals bepaald in onderstaande 

toelagereglementen wordt in budgetjaar 2020 uitzonderlijk niet toegepast, en vervangen door een 

forfaitair bedrag (zoals verder in dit reglement bepaald). 

- reglement betreffende de erkenning en algemene subsidiëring van het jeugdwerk van 27 april 

1995 

- reglement voor kampsubsidies van 27 november 1997 

- subsidiereglement voor de jeugdhuizen van 17 december 2013 

- erkenningsreglement voor sportverenigingen en een toelagereglement ter ondersteuning van 

de kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen van 16 september 2014 

- toelagereglement ter ondersteuning van sportverenigingen voor professionalisering met een 

accent op kwaliteitsvolle jeugdsport begeleiding van 16 september 2014, met uitzondering van 

punt c. toelage voor de deelname aan vormingen en de organisatie van bijscholingen, artikel 

13 t.e.m. 23 

- reglement tot erkenning en subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen van 23 mei 2017 

§ 2 Erkende Zoerselse verenigingen die in 2017, 2018 en/of 2019 een toelage ontvingen conform de 

toelagereglementen opgesomd in art.1§1, zullen in 2020 een forfaitair bedrag ontvangen dat een 

gemiddelde is van de toelagen die ze voor 2017, 2018 en 2019 ontvingen:  

- verenigingen die in 2017, 2018 en 2019 een toelage ontvingen conform de toelagereglementen 

opgesomd in art.1§1, krijgen in 2020 het gemiddelde van die drie jaren;  

- verenigingen die gedurende twee van deze jaren een toelage ontvingen, krijgen in 2020 het 

gemiddelde van deze twee jaren;  

- verenigingen die enkel in 2019 een toelage ontvingen, ontvangen in 2020 hetzelfde bedrag als 

in 2019. 

§ 3 Er zijn ook nieuwe verenigingen die conform de toelagereglementen opgesomd in art.1§1 in 2020 

recht hebben op subsidies. Deze nieuwe verenigingen zullen een forfaitaire subsidie krijgen gebaseerd 

op de toelage van vergelijkbare verenigingen in 2019, in verhouding tot het aantal leden. 

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

1: forfaitaire toelage: 

§ 1 De gemeente Zoersel ontving 217.938,21 euro vanuit het Vlaamse noodfonds om de lokale 

cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen. Een eerste schijf van deze middelen willen we 

als forfaitaire toelage toekennen aan de erkende Zoerselse verenigingen volgens onderstaande 

verdeling: 

§ 2 De erkende Zoerselse verenigingen die recht hebben op gemeentelijke werkingstoelagen conform 

de toelagereglementen opgesomd in art.1§1, ontvangen van deze Vlaamse noodfondsmiddelen 

nogmaals de toelage zoals bepaald in art.1§2 en art.1§3. Op deze manier ontvangen zij in 2020 een 

dubbele toelage (deels vanuit de jaarlijks voorziene gemeentelijke middelen en deels vanuit het 

Vlaamse noodfonds) 

§ 3 Een aantal erkende Zoerselse sportverenigingen heeft geen recht op gemeentelijke 

werkingstoelagen conform de toelagereglementen opgesomd in art.1§1, omdat ze geen jeugd- G-sport- 

of seniorenwerking hebben. We kennen deze sportverenigingen elk een forfaitaire toelage van 300 

euro toe vanuit de middelen uit het Vlaamse noodfonds.  

§ 4 Een aantal erkende Zoerselse socio-culturele verenigingen heeft in 2020 recht op een nominatieve 

toelage. Deze verenigingen ontvangen van de Vlaamse noodfondsmiddelen nogmaals het bedrag dat 

hen is toegekend via de gemeentelijke nominatieve toelage, zodat ook zij in 2020 een dubbele toelage 

ontvangen. Een recht op nominatieve toelage sluit een deelname aan de gemeentelijke werkingstoelage 

conform de toelagereglementen opgesomd in art.1§1 uit. Een uitzondering hierop is de nominatieve 

toelage die in de bijhorende overeenkomst tussen gemeente en erkende vereniging expliciet werd 

toegekend als compensatie voor een deel van de verbruikskosten van het verenigingslokaal. Deze 

toelage wordt niet verdubbeld en sluit geen deelname aan de gemeentelijke werkingstoelage uit. 



§ 5 De jumelagecomités zijn ook erkend als Zoerselse socio-culturele verenigingen maar ontvangen 

geen rechtstreekse toelage. De betoelaging verloopt via de jumelageraad Eurozoersel. Ook deze 

toelage zal via de Vlaamse noodfondsmiddelen verdubbeld worden.  

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

2: 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 kennen 

deze verenigingen een toelage toe ten bedrage van de helft van de reeds betaalde jaarretributie, 

concessievergoeding en/of opstalvergoeding die ze in 2020 verschuldigd zijn. 

Artikel 4: toekenning van de middelen uit het Vlaamse noodfonds aan Zoerselse verenigingen; deel 

3: toelage voor gemaakte onkosten omwille van de covid19-pandemie in 2020: 

§ 1 De gemeente Zoersel ontving 217.938,21 euro vanuit het Vlaamse noodfonds om de lokale 

cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen. De middelen die daarvan overblijven na 

betaling van de forfaitaire toelagen zoals bepaald in de artikelen 2 en 3 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 een activiteit die geannuleerd moest 

worden 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) de aanvraag omvat een beschrijving en datum/data van de geannuleerde activiteit; enkel 

activiteiten vanaf 13 maart 2020 tot en met 30 september 2020 komen in aanmerking 

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

officiële kostennota’s op naam van de vereniging komen in aanmerking. Ook betaalbewijzen 

worden toegevoegd.  

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

verantwoording waarom de aankoop niet tijdig kon geannuleerd worden en helemaal of 

gedeeltelijk moest betaald worden 

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

maximumtoelage van 3.000 euro per vereniging. 

§ 3 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. Ook betaalbewijzen voor de 

facturen en onkostennota’s en een verklaring op eer voor de kassatickets worden toegevoegd.   

(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. 

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

maatregelen, met een maximumtoelage van 1.000 euro per vereniging. 

§ 4 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 op naam van de vereniging komen in aanmerking. Ook betaalbewijzen 

worden toegevoegd.  

(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. 



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

maximumtoelage van 1.000 euro per vereniging. 

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

uiterlijk 30 november 2020 bij de gemeente worden ingediend via de daarvoor bestemde formulieren 

die worden vastgelegd door het schepencollege. 

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

aanvragen onder artikel 4, dan wordt de toegekende toelage proportioneel verminderd.  

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

aanvragen onder artikel 4, dan zal dit resterend krediet ook bestemd worden als financiële 

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

invulling van dit mogelijk restsaldo zal beslist worden wanneer het restsaldo gekend is, en na advies 

van de jeugd-, sport-, en cultuurraad.  

 


