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Titel
Agendapunt:  COVID-19 - steunplan Hemiksem - Subsidiereglement inzake 
Jeugd-Sport en socio culturele verenigingen
 
Motivering

Feiten en context
Een eenmalige geldelijke subsidie wordt uitsluitend toebedeeld aan Jeugd- 
sport- en socio-culturele verenigingen die ofwel zijn aangesloten  en erkend 
zijn door een Hemiksemse gemeentelijke raad ofwel dewelke gevestigd zijn in 
Hemiksem met een werking op Hemiksems grondgebied.
De subsidie is enerzijds een loutere tegemoetkoming en anderzijds een 
vergoeding voor gemaakte kosten inzake aankoop beschermingsmateriaal, 
waarbij  deze subsidie geen integrale vergoeding zal uitmaken van mogelijke 
verliezen of derving van inkomsten.
 
Argumentatie
Het college moet goedkeuring hechten aan het COVID-19 - steunplan.

Besluit

Artikel 1
Het college beslist:
Volgend COVID-19  steunplan goed te keuren :

Subsidiereglement inzake Jeugd-Sport en socioculturele verenigingen

Art.1. 
Een eenmalige geldelijke subsidie wordt uitsluitend toebedeeld aan lokale  
Jeugd- sport- en socio-culturele verenigingen die:
ofwel zijn aangesloten  en erkend zijn door een Hemiksemse gemeentelijke 
raad 
ofwel  gevestigd zijn in Hemiksem met een werking op Hemiksems 
grondgebied. 

De subsidie is enerzijds een loutere tegemoetkoming ter delging van inkomsten 
of onkosten  en anderzijds een vergoeding voor gemaakte kosten inzake 
aankoop beschermingsmateriaal (mondmaskers, ontsmettingsproducten enz) 
, waarbij  deze subsidie geen integrale vergoeding zal uitmaken van mogelijke 
verliezen of derving van inkomsten of aankoop van materialen.
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Art. 2. De globale subsidie bedraagt 50.0000 euro dewelke afhankelijk van het 
aantal ingediende aanvragen procentueel  zal verdeeld worden onder de 3 
doelgroepen.

Art3. 
Per doelgroep zal het berekende bedrag uit art 2 afhankelijk van het aantal 
ingediende dossiers procentueel verdeeld worden onder de verenigingen die 
tot deze doelgroep behoren. 

Art.4.
Voormelde verenigingen zullen opgeroepen worden om een aanvraag in te 
dienen via publicatie in Hallo Hemiksem van september 2020 alsook via de 
gemeentelijke website.  Een formulier wordt ter beschikking gesteld in Hallo 
Hemiksem of op de website van de gemeente Hemiksem.  Alle info is te 
verkrijgen bij de dienst Vrije Tijd.

Art. 5.
Bij de aanvraag dient verplicht een opgave van stavingstukken te worden 
gevoegd  inzake de tegemoetkoming.:  een opsomming van annulatie van 
geplande activiteiten in 2020, stopzetting van lopende activiteiten sedert 13 
maart 2020,  , de verliezen , kosten veroorzaakt door de Coronacrisis die 
rechtstreeks verband houden met de werking van de verenigingen,facturen, 
offertes, edm
Inkomsten van vorig jaar inzake dezelfde geplande activiteiten doch 
geannuleerd vanaf 13 maart  2020 kunnen als leidraad dienen in deze 
periode. Een korte motivatie waarom de aanvraag wordt gedaan,  dient te 
worden gegeven.

Inzake de kosten mbt beschermingsmateriaal dienen de nodige 
stavingstukken en facturen  inzake aanschaf te worden bezorgd.

Art. 6.
Ontvangen subsidies van andere overheden of reeds ontvangen 
tegemoetkomingen van  hetzij van Hemiksem  of andere overheden dienen 
steeds meegedeeld te worden. Deze worden in mindering gebracht op de 
bedragen die als basis dienen voor de toekenning van de toe te bedelen 
subsidie.   De aanvragers verbinden zich ertoe op eerste verzoek alle nodige 
informatie ter beschikking te stellen van de dienst vrije tijd.  Weigering of 
verzwijgingen van de subsidies vermeld in huidig artikel kan leiden  tot 
weigering  of terugvordering van de subsidie.

Art.7.

De aanvraag en de stavingstukken kunnen tot uiterlijk 30.12.2020  12 uur 
worden ingediend op de dienst Vrije tijd van Hemiksem, dit tegen 
ontvangstbewijs.  Laattijdige aanvragen worden niet weerhouden voor de 
toekenning van enige subsidie zoals vermeld in huidig reglement.

Art. 8
Bij de toekenning van de subsidie zal rekening gehouden worden met de 
voormelde stavingsstukken, de motivering van de aanvraag en reeds 
ontvangen tegemoetkomingen of subsidies zoals vermeld in art.6.
Tijdens de maand januari 2021 zal de dienst Vrije Tijd de aanvragen en de over 
te maken subsidie per vereniging  ter goedkeuring aan het College van 
Burgemeester en Schepenen voorleggen voor akkoord of opmerkingen.

Art. 9
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Na goedkeuring door het college van Burgemeester en Schepenen zal de 
toegekende subsidie binnen de maand na het collegebesluit worden 
uitgekeerd op het rekeningnummer zoals vermeld op de aanvraag.  

Namens het college

(get.) Luc Schroyens
algemeen directeur

(get.) Luc Bouckaert
burgemeester

Voor eensluidend uittreksel

Luc Schroyens Luc Bouckaert

algemeen directeur burgemeester
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