
Reglement_coronasubsidies_FD_GR20201126 

 

 

Subsidiereglement voor coronasubsidies aan erkende verenigingen 

 

Artikel 1. 

 
Ter ondersteuning van de verenigingen voor de geleden schade door corona worden aan 

de door het college van burgemeester en schepenen erkende verenigingen, subsidies 

verleend volgens de voorwaarden van onderstaand reglement. 

 

Artikel 2.Coronaforfait voor kleine kosten 

 
Voor de jaren 2020 en 2021 ontvangt elke erkende vereniging (op 01/01/2020 ) een 

vergoeding voor de gemaakte coronakosten van 200,00 euro/ jaar. Dit forfait dekt de kosten 

voor diverse kleinere verbruiksgoederen ( o.a. zeep, onderhoudsproducten, handgel,...). 

Deze vergoeding zal uitbetaald worden eind december op de rekening van de vereniging. 

 

De vereniging dient hiervoor niets te bewijzen of aan te vragen.  

 

Artikel 3. Corona-dervingstoeslag  

 
Voor de jaren 2020 en 2021 kan elke erkende vereniging (op 01/01/2020) een corona-

dervingstoeslag aanvragen.  

 

Een corona-dervingstoeslag kan uitbetaald worden aan verenigingen die in 2020 en 2021 

hun normale publieksgerichte ‘fundraising-activiteiten ‘ niet of onder minder goede 

voorwaarden kunnen organiseren door Corona.  

 

Als fundraising activiteiten beschouwen we activiteiten die georganiseerd werden met het 

doel om de kas te spijzen :  

doel geld inzamelen voor de werking; d.w.z. opbrengsten>kosten; 

open voor het grote publiek (vb : eetfestijn, fuif, benefietavond enz..)  

 

Er kan voor maximum 3 gemiste fundraisingactiviteiten per jaar een dervingstoeslag worden 

aangevraagd. De dervingstoeslag bedraagt 300,00 euro per activiteit en is dus beperkt tot 

maximaal 900,00 euro per jaar.  

 

Deze aanvraag moet gestaafd worden met de nodige bewijsmiddelen die aantonen dat de 

vereniging voorgaande jaren een dergelijke activiteit heeft georganiseerd. De aanvraag 

voor jaar N moet uiterlijk 31/12/N+ ingediend worden.  

 

Artikel 4. Kosten voor Corona-beveiliging 

 
Het bestuur kan eenmalig in 2020, de door de vereniging gemaakte infrastructurele kosten 

voor corona-beveiliging ( andere dan de kosten bedoeld in artikel 2, bv. plexi, wasbakken, 

ventilatie,…. ) terugbetalen tot 80% ( met een maximum van  2.000,00 euro), van de door de 

vereniging gemaakte kosten.  

De vereniging moet deze kosten bewijzen met facturen en betaalbewijzen van de 

betreffende facturen.  De aanvraag moet uiterlijk 31/10/2021 ingediend zijn. 

 

Artikel 5. Algemene coronasubsidie 
 

Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 ontvangen de erkende verenigingen een extra algemene 

coronasubsidie. Deze subsidie wordt voor alle verenigingen berekend als volgt: 
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Het gemiddelde van de uitbetaalde subsidies in 2018 en 2019 ( op basis van de 

respectievelijke subsidiereglementen) verhoogd met 5%. 1/3de van dit bedrag wordt 

uitbetaald in 2020, 2021 en 2022. 

 

Voor deze extra algemene coronasubsidie moet de vereniging niets aanvragen of bewijzen. 

De betaling zal automatisch gebeuren.  

 


