
SUBSIDIEREGLEMENT ‘CORONAFONDS 
VOOR VERENIGINGEN’ 
 

ARTIKEL I.  DOEL 

 

De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die 
sectoren bij te staan, ontvangt gemeente Wellen van de Vlaamse overheid in toepassing van het decreet tot 
het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media 
en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-
pandemieeen van 17.06.2020, een subsidie van 59.826,11 €. Dit subsidiereglement stelt de verdeling van deze 
middelen vast, dewelke volledig bestemd worden voor de verenigingen. 

 

ARTIKEL II.  DOELGROEP  

 

Met verenigingen worden bedoeld organisaties die: 

1. hun zetel en correspondentieadres hebben op het grondgebied van Wellen 
2. opgericht zijn door private personen en geen beroepsdoeleinden, winst- of  handelsoogmerken 

hebben 
3. een actieve werking hebben op het grondgebied van Wellen (dwz: activiteiten zijn gericht op inwoners 

van Wellen en de activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats in Wellen) sinds minstens 01.01.2019   
4. hun hoofdactiviteit bestaat in het samenbrengen van mensen op basis van vrijwilligheid in sectoren 

cultuur, jeugd of sport. 

De vereniging heeft een actieve werking in onze gemeente sinds minstens 01.01.2019 én dient een 
subsidieaanvraag in voor 01.03.2021. 

Uitgesloten van dit reglement zijn verenigingen gelinkt aan/ van politieke partijen.  

 

ARTIKEL III.  BASISSUBSIDIE 

 

Van het totale subsidiebedrag van 59.826,11 € wordt 11.000 € gereserveerd voor het toekennen van een 
basissubsidie van 200 €.  

Iedere vereniging die aan de voorwaarden beantwoordt van artikel II heeft recht op een basissubsidie van 200 
€.  

Deze basissubsidie wordt automatisch toegekend aan alle jeugd-en sportverenigingen die lid zijn van de jeugd-
of sportraad én in 2019 een werkingssubsidie hebben ontvangen. 

Alle andere verenigingen moeten een aanvraag indienen voor het bekomen van deze basissubsidie voor 
01.03.2021. 

Het formulier voor het aanvragen van deze basissubsidie is beschikbaar op de gemeentelijke website vanaf 
01.01.2021: www.wellen.be/nl/verenigingen/ subsidie-coronafonds. 

 

ARTIKEL IV.  VARIABELE SUBSIDIE 

 

Van het totale subsidiebedrag van 59.826,11 €, wordt 48.826,11 € verdeeld onder de noemer ‘variabele 
subsidie’. 

 

http://www.wellen.be/


SECTIE 4.01  VARIABELE SUBSIDIE VOOR JEUGDVERENIGINGEN  

 

Aan Jeugdverenigingen die voldoen aan de voorwaarden van artikel II,  lid zijn van de jeugdraad en in 2019 een 
variabele werkingssubsidie hebben ontvangen, wordt een variabele subsidie toegekend ten bedrage van 150% 
van hun variabele werkingssubsidie 2019. Voor alle jeugdverenigingen te samen bedraagt deze variabele 
subsidie in totaal  10.234,16 €. 

Deze subsidie wordt hun automatisch toegekend. 

SECTIE 4.02  VARIABELE SUBSIDIE VOOR SPORTVERENINGEN  

 

Aan sportverenigingen die voldoen aan de voorwaarden van artikel II, lid zijn van de sportraad en in 2019 een 
variabele werkingsusbidie en/of jeugdsportsubsidie hebben ontvangen, wordt een variabele subsidie 
toegekend ten bedrage van 150% van hun variabele werkingssubidie en/of jeugdsportsubsidie 2019. Voor alle 
sportverenigingen te samen bedraagt deze variabele subsidie in totaal  21.167,70 €. 

Deze subsidie wordt hun automatisch toegekend. 

 

SECTIE 4.03  VARIABELE SUBSIDIE VOOR CULTUURVERENIGINGEN  

 

Aan verenigingen die aan de voorwaarden van artikel II voldoen, lid zijn van de cultuurraad en/of werking van 
de vereniging zich richt op ontspanning, vorming, informatie-uitwisseling of kunstbeoefening in groepsverband 
wordt een variabele subsidie toegekend. Voor alle cultuurverenigingen te samen bedraagt deze variabele 
subsidie  17.424,25 €. 

Deze variabele subsidie wordt onder de verenigingen verdeeld de basisprincipes zoals hierna vastgesteld. 

Deze variabele subsidie wordt aan de vereniging toegekend op basis van hun werking van werkjaar 2019. 

 

(A)  ORGANISATIESTRUCTUUR  VAN DE VERENIGING 
 

Een percentage van de beschikbare variabele subsidie voor cultuurverenigingen wordt aan de verenigingen 
toegekend voor hun organisatiestructuur. Dit percentage wordt vastgesteld door de gemeenteraad, na advies 
van de verenigingen. 

Het alzo vastgestelde bedrag wordt verder evenredig onder de verenigingen verdeel, op basis van een 
puntenstelsel dat eveneens vastgesteld wordt door de gemeenteraad na advies van de verenigingen,  

aan de hand van volgende formule: 

Aantal punten van de vereniging x beschikbaar bedrag 

Totaal aantal punten 

(B)  WERKING VAN DE VERENIGING 
 

Een percentage van de beschikbare variabele subsidie voor cultuurverenigingen wordt aan de verenigingen 
toegekend voor hun werking. Dit percentage wordt vastgesteld door de gemeenteraad, na advies van de 
verenigingen. 

Het alzo vastgestelde bedrag wordt verder evenredig onder de verenigingen verdeel, op basis van een 
puntenstelsel dat eveneens vastgesteld wordt door de gemeenteraad na advies van de verenigingen,  

aan de hand van volgende formule: 

Aantal punten van de vereniging x beschikbaar bedrag 

Totaal aantal punten 



(C)  AANVRAGEN VAN DE SUBSIDIE  
 

De cultuurverenigingen moeten een aanvraag indienen voor deze variabele subsidie voor 01.03.2021. 

Het formulier evenals een lijst van de bij te brengen stavingsstukken voor het aanvragen van deze subsidie is 
beschikbaar op de gemeentelijke website vanaf 01.01.2021: www.wellen.be/nl/verenigingen/ subsidie-
coronafonds 

 

ARTIKEL V.  NIET TOEGEKENDE SUBSIDIE  

 

Dit subsidiereglement stelt de verdeling van deze middelen vast, dewelke volledig bestemd worden voor de 
verenigingen. 

Indien er, na toepassing dit subsidiereglement, een restbedrag aan subsidies zou zijn wordt dit restbedrag 
toegekend aan de verenigingen middels projectsubsidies, zoals omschreven in reglement toelagen aan 
adviesraden en verenigingen die lid zijn van adviesraden (GR. 02.09.2019) 

ARTIKEL VI.  AANVAARDING VOORWAARDEN 

 
Door het insturen van een aanvraagformulier of door het aanvaarden van de uitbetaling van de subsidie, 
verklaren de aanvragers zich akkoord met het reglement en de opgelegde voorwaarden. 

 

ARTIKEL VII.  UITVOERING 

 

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit subsidiereglement. 

 

ARTIKEL VIII.  UITBETALING  

 

Na goedkeuring wordt de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer van de vereniging. De vereniging  
verbindt zich ertoe elke wijziging van zijn rekeningnummer onmiddellijk en schriftelijk mee te delen aan de 
financiële dienst van gemeente Wellen. 

 

ARTIKEL IX.  CONTROLE 

 

De vereniging wordt geacht de toegekende subsidie aan te wenden in overeenstemming met haar doel (zijnde 
een activiteit ontplooien in de domeinen cultuur, jeugd en/of sport). Het lokaal bestuur behoudt zich het recht 
voor om controles te verrichten op de aanwending van de middelen. Bij vaststelling van misbruik kan het 
college van burgemeester en schepenen zich genoodzaakt zien de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk in 
te trekken of terug te vorderen. 

De vereniging laat derhalve de gemeente toe, voor zover als nodig, de echtheid van de gegevens van de 
subsidieaanvraag te controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen met alle middelen die zij hieromtrent 
nodig acht. 

ARTIKEL X. BETWISTINGEN 

 

Betwistingen in verband met de uitvoering van dit reglement worden voorgelegd aan en beslist door het 
college van burgemeester en schepenen. 

Betwistingen moeten binnen één maand na kennisgeving van de beslissing over de toekenning van de subsidie 
aan de aanvrager, per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs gericht worden aan het college van 
burgemeester en schepenen (Dorpsstraat 25 3830 Wellen). De postdatum of datum op het ontvangstbewijs 
gelden als bewijs.  



 

Tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen kan een beroep tot vernietiging bij de Raad 
van State worden ingesteld. Dat beroep dient de vereniging bij aangetekend schrijven binnen een termijn van 
60 dagen, met ingang van de datum van ontvangst van de kennisgeving van deze beslissing, aan de Raad van 
State over te maken. 

 

ARTIKEL XI.  INWERKINGSTREDING 

 

Dit reglement treedt in werking op 04.12.2020 en eindigt op 31 december 2021. 


