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Tijdelijk ondersteuningssubsidiereglement noodfonds 

1. Doel  

Groep Dilbeek wil deze middelen gebruiken als injectie voor het verenigingsleven in Dilbeek. Men wil 

tegemoetkomen daar waar verenigingen zijn getroffen of waar nieuwe initiatieven op touw worden gezet, 

daar waar ondersteuning nodig is. 

 

2. Toepassingsgebied  

Het gaat om initiatieven van Dilbeekse verenigingen die een vrijetijdsaanbod aanbieden in Dilbeek. De 

vereniging kan een feitelijke vereniging of een vereniging met rechtspersoonlijkheid zijn. De vereniging 

heeft geen partijpolitieke of commerciële doelstellingen. Privéinitiatieven en besloten ledenfeesten 

komen niet in aanmerking. 

Onder initiatieven verstaan we zowel de wederkerende werking als evenementen en activiteiten die in 

het kader van deze werking of ter aanvulling en versterking op de werking van de vereniging 

georganiseerd worden. 

 

3. Aard en voorwaarden van het initiatief 

3.1. Het initiatief dient het doel van de subsidie. 

3.2. Het initiatief vindt plaats op Dilbeeks grondgebied. 

3.3. Het initiatief heeft geen politiek, religieus of commercieel karakter. 

3.4. In het kader van het initiatief wordt als voertaal steeds het Nederlands gebruikt. 

3.5. Het initiatief vindt plaats tussen 1 januari 2021 en 31 augustus 2021. 

 

4. Voorwaarden voor ontvankelijkheid van de aanvraag  

4.1. Het aanvraagformulier is volledig ingevuld en waar gevraagd gedocumenteerd. 

4.2. Het initiatief voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3 van dit tijdelijk subsidiereglement. 

 

5. Subsidiebedrag  

5.1. De subsidie is niet hoger dan de gemaakte en aanvaarde kosten voor het initiatief.                          

5.2. De jury kan adviseren om slechts in een deel van de gemaakte kosten tussen te komen. 

5.4. Als kosten worden in aanmerking genomen: 

 

- Kosten hygiëne- en preventie materiaal 

Gemaakte kosten om het initiatief, zijnde de reguliere/aangepaste werking of de activiteiten en 

evenementen op een hygiënische en preventieve manier te organiseren. Afhankelijk van de aard van de 

kosten wordt er volgende tussenkomst voorzien; 

100% - kosten voor zaken die niet kunnen worden hergebruikt in de reguliere werking (bv. 

mondmaskers, handschoenen, alcoholgel, extra kosten vervoer/zaalhuur, huur sanitair, huur 

overdekkingen…) 

0% - kosten voor zaken die kunnen worden hergebruikt in de reguliere werking (bv. aankoop 

overdekkingen, huur opbergmaterialen…) 
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- Gederfde winst 

Gederfde winst in 2021 (omzet min kosten) aan te tonen met het gemiddelde van de inkomsten van de 

voorgaande jaren (2018 en 2019) binnen de periode januari – augustus van die respectievelijke jaren. 

Hierbij steeds rekening houdend met de inkomsten die verworven zijn in 2020 en 2021. 

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/evenementen 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: 

€0,01 tot €2.500,00    1 punten  

€2.500,01 tot €7.500,00   2 punten 

€7.500,01 tot €13.500,00  3 punten 

€13.500,01 tot €25.000,00  4 punten 

Hoger dan €25.000,01  5 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 gederfde 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. 

Afhankelijk van de aard van de inkomsten, worden als volgt meegeteld binnen de gederfde winsten; 

100% - gederfde inkomsten uit (deels) geannuleerde evenementen/activiteiten, verschil in 

inkomsten door het alternatief organiseren van een wederkerend evenement/activiteit… 

0% - gederfde inkomsten uit kortingen aan leden, inkomsten uit sponsoring die los staan van een 

specifiek(e) evenement of activiteit… 

 

- Niet-recupereerbare kosten (variabel) 

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. Afhankelijk van de aard van de kosten wordt er volgende tussenkomst voorzien; 

100% - kosten voor zaken die niet kunnen worden hergebruikt bij een volgende editie (bv. 

promotie/publicatie voor een specifieke editie, programmatie, verzekering, huur materialen…) 

50% - voedingswaren 

0% - kosten voor zaken die kunnen worden hergebruikt bij een volgende editie (bv. algemeen 

promotiemateriaal, aankoop materialen…) 
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Voor activiteiten en evenementen die deels zijn georganiseerd (bv. reeksen), wordt de subsidie pro rata 

toegekend (idem verderop). 

 

- Niet-recupereerbare kosten (vast) 

Tussenkomst bij vaste kosten (bv. huur infrastructuur…) die bleven doorlopen op het ogenblik dat er geen 

activiteiten konden doorgaan. Afhankelijk van de aard van de kosten wordt er volgende tussenkomst 

voorzien; 

100% - kosten voor zaken die niet te recupereren zijn binnen de reguliere werking/organisatie 

(bv. auteursrechten, boekhouding, lidmaatschapsbijdrage, huurlasten…) 

0% - vaste kosten die onlosmakelijk onderdeel zijn van de reguliere werking/organisatie (bv. 

kosten nutsvoorzieningen, verzekeringen, bankkosten, vergoedingen/verloningen…) 

Voor werkingen, activiteiten en evenementen die deels zijn georganiseerd (bv. reeksen), wordt de 

subsidie pro rata toegekend (idem verderop). 

 

5.5. Uitgaven kunnen slechts éénmaal in rekening worden gebracht. 

5.6. Er wordt enkel overgegaan tot uitbetaling subsidies na het voorleggen van de nodige 

bewijsstukken. De aanvrager geeft indien gevraagd toelichting over (bepaalde onderdelen) van het 

initiatief. 

 

6. Procedure  

6.1. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 augustus 2021 tot en met 30 september 2021. 

6.2. Het aanvraagformulier omvat volgende informatie: 

Contactgegevens van de aanvrager en de contactpersoon 

Rekeningnummer 

Omschrijving initiatief/initiatieven  

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:  

o Schepen Vrije Tijd 

o Afvaardiging team sport, team gemeenschap, team jongeren, team ouderen, team welzijn en 

team financiën  

o 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.  
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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. 


