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Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
In de zitting van 6 juli 2020 werd het dossier 'Aanwending middelen voor sport, jeugd en cultuur 
vanuit COVID-19-noodfonds: korte termijn' goedgekeurd. Hierin werd beslist dat erkende Herentalse 
verenigingen een subsidieaanvraag kunnen doen voor de extra kosten die ze moeten maken omwille 
van de coronacrisis.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 10 augustus 2020 het reglement 
ter ondersteuning van COVID-19-proof activiteiten principieel goed.

De gemeenteraad keurde op 1 september 2020 het reglement ter ondersteuning van COVID-19-
proof activiteiten goed.

Maandag 14 december 2020 werd op de werkgroep 'Samen tegen corona' aanpassingen aan het 
reglement, voorgesteld door de administratie van de sector vrije tijd, besproken. De werkgroep gaat 
akkoord met de voorgestelde aanpassingen. 



Argumentatie
Het tijdelijk subsidiereglement COVID19-proof activiteiten werd gebruikt om de extra kosten die 
verenigingen moeten maken om te voldoen aan de verschillende maatregelen die worden opgelegd 
door een federale en/of lokale overheid om de verspreiding van het COVID19-virus tegen te gaan, te 
compenseren. Verenigingen moeten extra investeringen doen (zoals het aankopen van 
ontsmettingsgel, wegwerp handschoenen, mondmaskers, plexiglas) om hun werking op te starten en 
activiteiten te mogen organiseren. In het huidige subsidiereglement COVID-19-proof activiteiten 
staan echter enkele voorwaarden en een duur vermeld die niet langer stroken met de duur van de 
COVID-19-pandemie:

 een erkende Herentalse vereniging kan de subsidie slechts één keer aanvragen
 de aanvrager bundelt alle maatregelen in één dossier
 het reglement geldt vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020. 

Aangezien de pandemie in 2021 zeker nog invloed zal hebben op de werking van verenigingen en 
aangezien verenigingen volgens de administratie de mogelijkheid moeten blijven hebben om in 2021 
opnieuw een dossier in te dienen stelt de administratie van de sector vrije tijd volgende 
aanpassingen voor:

Voorwaarden:

 Schrappen: 
o Een erkende Herentalse vereniging kan de subsidie slechts één keer aanvragen 
o De aanvrager bundelt alle maatregelen in één dossier

 Toevoegen: Een erkende Herentalse vereniging kan de subsidie aanvragen om de 3 maanden 

Periode: 

 Het reglement geldt vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021

Aangezien veel verenigingen erg beperkt of geen werking hebben opgestart in 2020, werden er tot 
op heden slechts 14 subsidieaanvragen voor COVID-19-proof activiteiten gedaan. 

De administratie stelt voor om het saldo van 2020 bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan in 
2021 te voorzien. 

Besluit

Het gemeenteraad keurt het subsidiereglement COVID-19-proof activiteiten goed als volgt:

TIJDELIJK SUBSIDIEREGLEMENT COVID-19-PROOF ACTIVITEITEN 

1. Periode

Het reglement geldt vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021. 

De gemeenteraad heft het tijdelijk subsidiereglement COVID-19-proof activiteiten, goedgekeurd op 
de gemeenteraad van 1 september 2020 op.

2. Doel



De stad ondersteunt de werking van erkende Herentalse verenigingen door de extra onkosten te 
compenseren die noodzakelijk waren om hun werking en activiteiten veilig te kunnen organiseren 
tijdens de coronacrisis.

3. Doelgroep

Het reglement kan ingeroepen worden door erkende Herentalse verenigingen volgens het 
erkenningsreglement van de stad Herentals, bekrachtigd door het college van burgemeester en 
schepenen. 

4. Voorwaarden

 De aanvrager moet een erkende Herentalse vereniging zijn.
 De extra gemaakte kosten moet rechtstreeks verband houden met de coronacrisis.
 Een erkende Herentalse vereniging kan de subsidie aanvragen om de 3 maanden.
 Bewijslast:

1. alle effectief gemaakte kosten worden duidelijk meegegeven in een financieel 
overzicht

2. facturen en betaalopdrachten worden toegevoegd.
 De gemaakte kosten moeten 50 euro of meer bedragen.
 Er wordt geen maximum gezet op de financiële compensatie. De bedragen worden evenredig 

verdeeld binnen het beschikbare budget.

5. Aanvraag

De aanvrager vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier. 

De extra gemaakte kosten moeten rechtstreeks verband houden met de coronacrisis. De 
administratie beslist welke kosten rechtstreeks verband houden met de coronacrisis. 

Laattijdige aanvragen worden niet behandeld.

6. Betaling

De subsidie wordt evenredig uitbetaald tot uitputting van het budget.

Een subsidie voor een bedrag lager dan 50 euro wordt niet uitbetaald.

7. Betwisting

Het college van burgemeester en schepenen behandelt alle betwistingen. 

Indien de aanvrager onjuiste gegevens gebruikt voor het verkrijgen van een subsidie, kan het college 
van burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen en de aanvrager uitsluiten 
voor verdere subsidiëring.

8. Procedure

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.
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