TIJDELIJK SUBSIDIEREGLEMENT

NOODFONDS CULTUUR, JEUGD en SPORT
1. Doel
De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Op 2 juni 2020 besliste de Vlaamse
regering om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan. 87,3 miljoen euro werd ter
beschikking gesteld. Voor Dilbeek gaat het om een eenmalige subsidie van 708.909,52 euro. Deze
middelen worden toegekend met de grootst mogelijke autonomie en met zo min mogelijk planlast of
administratieve verplichtingen. Groep Dilbeek wil deze middelen gebruiken als injectie voor het
verenigingsleven in Dilbeek in de cultuur-, jeugd- en sportsector. Men wil tegemoet komen daar waar
verenigingen zijn getroffen of waar nieuwe initiatieven op touw worden gezet, daar waar ondersteuning
nodig is.
2. Toepassingsgebied
Het gaat om Dilbeekse verenigingen die een vrijetijdsaanbod aanbieden in Dilbeek dat cultuur, jeugd of
sport gerelateerd is. Het kan gaan om een feitelijke vereniging of een vereniging met
rechtspersoonlijkheid. De vereniging heeft geen partijpolitieke, commerciële of religieuze doelstellingen.
Privéinitiatieven en besloten ledenfeesten komen niet in aanmerking.
3. Aard en voorwaarden van de actie
3.1. De actie dient het doel van de subsidie.
3.2. De actie vindt plaats op Dilbeeks grondgebied.
3.3. De actie heeft geen politiek, religieus of commercieel karakter.
3.4. In het kader van de actie wordt als voertaal steeds het Nederlands gebruikt.
4. Voorwaarden voor ontvankelijkheid van de aanvraag
4.1. Het aanvraagformulier is volledig ingevuld en waar gevraagd gedocumenteerd.
4.2. De actie voldoet aan de voorwaarden, vermeld in 3. Aard en voorwaarden van de actie.
5. Subsidiebedrag
5.1. De subsidie wordt toegekend binnen de grenzen van het daartoe voorziene bedrag op het
budget van Groep Dilbeek. Het gaat hier om de eenmalige subsidie toegekend door de Vlaamse
regering op 2 juni 2020. Deze toegekende middelen kunnen overgedragen worden naar komende
boekjaren, zolang het subsidiebedrag niet is opgebruikt.
5.2. De subsidie is niet hoger dan de gemaakte en aanvaarde kosten voor de actie.
5.3. De jury kan adviseren om slechts in een deel van de gemaakte kosten tussen te komen.
5.4. Als kosten worden in aanmerking genomen:
-

-

-

Extra kosten die gemaakt zijn om activiteiten coronaproof te kunnen organiseren (bv. aankoop
hygiënisch materiaal, huur extra infrastructuur, extra busvervoerkosten, …)
Gederfde winst in 2020 (omzet min kosten) aan te tonen met het gemiddelde van de inkomsten
van de twee voorgaande jaren (2018 en 2019). Deze komen in aanmerking met een plafond van
30% van de totale som met een maximum van € 4000,00 per vereniging..
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
Tussenkomst bij vaste kosten (bv. huur infrastructuur,…) die bleven doorlopen op het ogenblik
dat er geen activiteiten konden doorgaan
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-

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 effectief gemaakt zijn, bezorgt de aanvrager de nodige
bewijsstukken, waarvoor de aanvragen uitzonderlijk een voorschot heeft verkregen.

5.5. Er wordt enkel overgegaan tot uitbetaling subsidies na het voorleggen van de nodige facturen
en/of andere bewijsstukken van gemaakte kosten. De aanvrager geeft indien gevraagd toelichting
over (bepaalde onderdelen) van de actie.
6. Procedure
6.1. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 30 november 2020 tot 28 februari 2021.
6.2. Het aanvraagformulier omvat volgende informatie:
•
•
•
•
•

Contactgegevens van de aanvrager en de contactpersoon
Rekeningnummer
Omschrijving actie
Motivering van tussenkomst bij de kosten
Omschrijving kosten

6.3. Het aanvraagformulier, ter beschikking op de website van groep Dilbeek, wordt volledig
ingevuld ingediend.
6.4. Een jury gaat de ontvankelijkheid van de aanvraag na en formuleert een gemotiveerd
advies over de actie en de toe te wijzen subsidie en legt de uitbetaling voor aan het college van
burgemeester en schepenen.
Samenstelling jury:
•
•
•

Schepen Vrije Tijd
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.

6.5. Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling van de subsidie goed.
6.6. De subsidie uit het gemeentelijk noodfonds vrije tijd wordt uitbetaald binnen de twee weken
na de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.
7. Slotbepalingen
7.1. Groep Dilbeek behoudt zich het recht voor de echtheid van de gegevens te controleren en
hierover inlichtingen in te winnen, met alle middelen die het nuttig acht.

7.2. 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.
7.3. Indien geen bewijs kan worden voorgelegd voor het verkregen voorschot, kan dit worden
teruggevorderd.
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