
Toelichting 
 
Vele Dilbeekse verenigingen hebben te lijden onder de gevolgen van de COVID-19 crisis. Er 
is dringend nood aan een duidelijk subsidiereglement om de middelen uit het noodfonds te 
besteden. Het reglement dat op deze gemeenteraad geagendeerd werd, mist spijtig genoeg 
duidelijkheid en transparantie. Om de steun aan verenigingen niet verder te vertragen, 
stellen de indieners een alternatief reglement voor bij amendement dat belangrijkste 
principes bewaart, maar meer duidelijkheid biedt.  
 
Amendement: 
 
Vervanging artikel 1 door onderstaande reglement 
 
 
1 – Doel   
  
Dit reglement kadert binnen het Nooddecreet van 19 juni 2020 tot oprichting van een 
noodfonds om de financiële schade in de cultuur-, jeugd- en sportsector gedeeltelijk te 
compenseren als gevolg van de Corona COVID 19 crisis. Het gemeentebestuur verleent een 
éénmalige subsidie aan de gemeentelijke verenigingen ter compensatie van geleden schade 
als gevolg van de pandemie én om de Dilbeekse vrijetijdssector te herlanceren.  
  
2 - Verenigingen die in aanmerking komen voor de subsidie 
  
De subsidie wordt toegekend aan 
A. Dilbeekse erkende verenigingen  
B. Andere verenigingen met een aanbod op het grondgebied Dilbeek dat cultuur-, jeugd- 
of sportgerelateerd is en reeds actief was voor 2020. De vereniging heeft geen partijpolitieke 
of commerciële doelstellingen en hanteert enkel het Nederlands als voertaal bij haar 
activiteiten.  

  
3 - Verdeling middelen  
  
De subsidie wordt toegekend binnen de grenzen van het daartoe voorziene bedrag op het 
budget van Groep Dilbeek. Deze toegekende middelen kunnen overgedragen worden naar 
komende boekjaren, zolang het subsidiebedrag niet is opgebruikt. De subsidie wordt 
toegekend in 3 rondes. Indien niet alle voorziene middelen aangesproken worden voor een 
ronde, kan dit saldo worden overgedragen naar een andere ronde.  
  
4 -  Subsidieerbare kosten 
  
Uitgaven kunnen slechts éénmaal in rekening worden gebracht. Reeds eerder vanuit Groep 
Dilbeek verkregen compensatie van gemaakte kosten wordt in mindering gebracht van de 
toe te kennen subsidies. Voor verenigingen van categorie B komen enkel activiteiten op 
grondgebied Dilbeek in aanmerking.  
  
5 - Ronde 1: ledigen financiële nood 2020  
  
5.1: doel   
De verenigingen financieel ondersteunen voor de geleden schade als gevolg van de crisis in 
boekjaar 2020.  
5.2: periode  
Geplande activiteiten en uitgaven voor de periode 13 maart tot en met 31 december 2020 
komen in aanmerking.  



5.3: budget  
De helft van het voorziene budget wordt voor deze ronde ingezet.  
5.4: volledige terugbetaling  
a. Extra kosten die gemaakt zijn om activiteiten coronaproof te kunnen organiseren, aan 
te tonen via voorlegging factuur of betalingsbewijs.  
b. Vaste kosten (bv. huur infrastructuur,… exclusief vergoedingen voor spelers/trainers) 
die bleven doorlopen op het ogenblik dat er geen activiteiten konden doorgaan. Aan te tonen 
via voorleggen factuur of betalingsbewijs en periode van non-activiteit.  
c. Gemaakte kosten voor het organiseren van activiteiten en evenementen die door een 
volledige of gedeeltelijke annulatie niet hebben kunnen plaatsvinden en ook niet meer 
inzetbaar zijn op een later tijdstip. Aan te tonen via voorleggen factuur of betalingsbewijs. 

5.5: gedeeltelijke terugbetaling  
Het saldo van het budget voor deze ronde, na toekenning van de subsidies uit 5.4, wordt 
ingezet als compensatie voor het inkomstenverlies bij geplande activiteiten die in deze 
periode die geheel of gedeeltelijk niet konden plaatsvinden.   

De vereniging bezorgt voor de in deze periode geplande activiteiten een overzicht van de 
bijhorende kosten en inkomsten (financieel verslag) van de twee voorbije edities.  

Aan de verenigingen worden punten toegekend op basis van de totale gemiste winst van alle 
activiteiten samen, gemiddeld over deze twee voorbije edities: 

 0 tot 2000€   1 punten  
 2001 tot 5000€  2 punten 
 5000 tot 10000€  3 punten  
 meer dan 10 000€    4 punten  

Indien een alternatieve winstgevende activiteit werd georganiseerd of een winstgevende 
activiteit in beperkte mate kon plaatsvinden in deze periode, moet de winst van deze acties 
worden afgetrokken van de in rekening gebrachte gemiddelde winst. De vereniging bezorgt 
een financieel verslag van deze activiteiten.  

Het subsidiebedrag toegekend per punt is gelijk aan het saldo van het subsidiebedrag voor 
deze ronde gedeeld door het totaal aantal toegekende punten voor alle goedgekeurde 
aanvragen voor dit subsidieonderdeel. Het subsidiebedrag mag nooit de gederfde winst 
overschrijden.  

5.6: Aanvraag 
De aanvraag voor ronde 1 moet ingediend worden voor 31/01/2021 en omvat de nodige 
bewijsstukken zoals beschreven in 5.4 en 5.5.  
  

  
6 - Ronde 2: impulssubsidie  
  
6.1: doel   
De verenigingen stimuleren tot het opstarten van nieuwe initiatieven om tijdens of na de 
pandemie het vrijetijdsaanbod in Dilbeek te doen heropleven en/of de 
gemeenschapsvorming in een buurt te versterken.  
6.2: periode  
Initiatieven voor de periode 13 maart 2020 tot 31 december 2022 komen in aanmerking.  
6.3: budget 
Een kwart van het voorziene budget wordt voor deze ronde ingezet.  
6.4: impulssubsidie  
De vereniging of groep van verenigingen dient een voorstel in en motiveert hoe hun initiatief: 



 kan leiden tot een laagdrempelige versnelling van de heropleving in de vrijetijdssector 
of de versterking van buurt en wijken 

 gerealiseerd wordt binnen de voorziene periode 
 toegankelijk is voor iedereen 
 gratis aangeboden wordt of met democratische deelnameprijzen 
 het gevraagde subsidiebedrag noodzakelijk is voor realisatie aan de hand van een 

realistisch financieel overzicht (raming inkomsten en uitgaven)  

  
De subsidie wordt bepaald op basis van het geraamd verlies met een maximum van 1.500 
euro per vereniging die optreedt als aanvrager van het nieuwe initiatief.  
  
6.5: Aanvraag 
Een aanvraag voor ronde 2 kan worden ingediend vanaf 1/03/2021 en omvat de nodige 
stukken zoals beschreven in 6.4.  
  
Na afloop dient de organisator binnen de maand een afrekening in, vergezeld van de nodige 
bewijsstukken zodat de subsidie kan uitbetaald worden zonder het eventuele verlies te 
overschrijden.  
  
7 - Ronde 3: ledigen financiële nood 2021  
  
7.1: doel   
De verenigingen financieel ondersteunen voor de geleden schade als gevolg van de crisis in 
boekjaar 2021.  
7.2: periode  
Geplande activiteiten en uitgaven voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 
komen in aanmerking.  
7.3: budget  
Een kwart van het voorziene budget wordt voor deze ronde ingezet.  
7.4: subsidie 
Het subsidiebedrag wordt op dezelfde wijze verdeeld als beschreven voor ronde 1  
7.5: Aanvraag 
De aanvraag voor ronde 3 moet ingediend worden voor 1/09/2021 en omvat de nodige 
bewijsstukken zoals beschreven in 5.4 en 5.5.  
  

8 Procedure 

8.1 Aanvraagformulier 

Voor elke ronde wordt een aanvraagformulier ter beschikking gesteld op de website van 
groep Dilbeek. Dit formulier moet volledig ingevuld ingediend worden. De aanvrager geeft 
indien gevraagd bijkomende toelichting of bezorgt bijkomende bewijsstukken. 

8.2 Jury 

Een jury gaat de ontvankelijkheid van de aanvraag na en formuleert een gemotiveerd advies 
over de toe te wijzen subsidie.  

Samenstelling jury: 

 Schepen Vrije Tijd met raadgevende stem 
 Afvaardiging team sport, team gemeenschap, team jongeren, team ouderen, team 

welzijn en team financiën 



 Afvaardiging 1 vrijwilliger via cultuurraad, 1 vrijwilliger via jeugdraad, 1 vrijwilliger via 
sportraad en 1 vrijwilliger via seniorenraad. 

8.3 Voorschot 

In uitzonderlijke en gemotiveerde gevallen kan een voorschot worden toegestaan. De jury 
adviseert deze aanvragen en het college van burgemeester en schepenen keurt deze 
aanvraag al dan niet goed. Van zodra de kosten gemaakt zijn, bezorgt de aanvrager de 
nodige bewijsstukken, waarvoor de aanvragen uitzonderlijk een voorschot heeft verkregen.  

8.4 Uitbetaling 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling van de subsidie goed. 

De subsidie wordt uitbetaald binnen de twee weken na de goedkeuring door het college van 
burgemeester en schepenen. 

9 Slotbepalingen  

Groep Dilbeek behoudt zich het recht om de echtheid van de gegevens te controleren en 
hierover inlichtingen in te winnen, met alle middelen die zij nuttig acht. 

Als blijkt dat de subsidie niet werd aangewend voor het doel waarvoor ze gegeven werd of 
wanneer onjuiste gegevens werden verstrekt, kan deze (gedeeltelijk) teruggevorderd 
worden. Zo nodig kan een gerechtelijke invorderingsprocedure worden opgestart. 

Indien geen bewijs kan worden voorgelegd voor het verkregen voorschot, kan dit worden 
teruggevorderd. 

 

Toevoegen artikel 3  
 
Artikel 3: Over de aanwending van het noodfonds en de toepassing van het reglement wordt 
semestrieel gerapporteerd als onderdeel van de semesterrapportering van het 
meerjarenplan.   
 


