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Zitting van 28 april 2020
Financiën/Ontvangsten

Goedgekeurd

25 2020_GR_00085 Subsidiereglement - Ondersteuning Hasseltse 
verenigingen tijdens opgelegde maatregelen ter 
beperking van het corona-virus - Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Lies Jans, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; 
mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw Joske 
Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; de 
heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; 
mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, 
gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; mevrouw Derya 
Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter 
Cuppens, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut 
Creemers, gemeenteraadslid; de heer Gerald Corthouts, gemeenteraadslid; de heer Frank 
Troosters, gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie 
Nickmans, gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw 
Dymfna Meynen, gemeenteraadslid; mevrouw Anne Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw 
Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, gemeenteraadslid; de heer Raf 
Martens, gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans, gemeenteraadslid; de heer Bart 
Moors, gemeenteraadslid; mevrouw Karolien Stevens, gemeenteraadslid; de heer Koen 
Ooms, gemeenteraadslid; mevrouw Pinar Akbas, gemeenteraadslid; de heer Dietrich 
Vandereyken, gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, gemeenteraadslid; mevrouw 
Maryam Jamshid, gemeenteraadslid; mevrouw Sophie Persoons, gemeenteraadslid; de 
heer Philip De Hollogne, gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Ivo Belet, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de 
heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming
Individuele stemming

- 38 stem(men) voor: Pinar Akbas; Anne Caelen; Gerald Corthouts; Tom Cox; Lut 
Creemers; Pieter Cuppens; Philip De Hollogne; Kim De Witte; Rik Dehollogne; 
Frank Dewael; Joske Dexters; Habib El Ouakili; Derya Erdogan; Guido Fissette; 
Michel Froidmont; Carlo Gysens; Stefan Hendrickx; Inge Hendrikx; Maryam 
Jamshid; Lies Jans; Nele Kelchtermans; Bert Lambrechts; Laurence Libert; Raf 
Martens; Dymfna Meynen; Karolien Mondelaers; Bart Moors; Silvie Nickmans; 
Koen Ooms; Sophie Persoons; Marc Schepers; Kevin Schouterden; Brigitte Smets; 
Frank Troosters; Steven Vandeput; Tom Vandeput; Dietrich Vandereyken; Joost 
Venken
- 2 stem(men) ongeldig: Peter Liefsoens; Karolien Stevens

Beschrijving

Aanleiding en context

GEMEENTERAAD BESLUIT
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Door de opgelegde maatregelen zijn heel wat verenigingen genoodzaakt om hun 
voorziene activiteit verplicht te annuleren. 

Argumentatie
De stad heeft in totaal 100.000 euro vrijgemaakt om haar verenigingen die werken 
met vrijwilligers te ondersteunen naar aanleiding van gemaakte kosten of 
misgelopen inkomsten van een evenement of activiteit dat zou hebben plaats 
gevonden indien we gespaard waren gebleven van het corona-virus. Het gaat hier 
niet om reguliere activiteiten van de vereniging maar wel om jaarlijkse 
evenementen/activiteiten (vb. eetdagen, fuif, jaarlijks bal, concert,…) die werden 
afgelast startend op 12 maart 2020 tot het einde van periode waarin beperkingen 
werden opgelegd i.v.m. het organiseren van evenementen vanuit de overheid.

Om aanspraak te kunnen maken op een tussenkomst kan een aanvraag ingediend 
worden via het formulier in bijlage. De verdeling van het bedrag zal gebeuren op 
basis van het totaal aantal aanvragen dat ingediend en goedgekeurd zal worden. 
Er zullen 3 categorieën zijn van evenementen/activiteiten op basis van het aantal 
bezoekers dat het evenement jaarlijks trekt.

Elke vereniging kan maar 1 aanvraag indienen voor de betrokken periode.

Juridische grond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, hfdst. 3

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 
en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

De wet van 14 november 1983 betreffende controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige subsidies.

Het besluit van de Gemeenteraad van 20 mei 1986 houdende vrijstelling van bij te 
brengen stukken in toepassing van voornoemde van de wet van 14 november 
1983.

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van 
de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de 
reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 
gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de 
gemeente.
Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een 
administratieve sanctie wordt opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de 
politierechtbank.
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Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
MJP-nummer 003700

ARK 64900000 

BE (beleidsbudget) 

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor de ondersteuning van de 
Hasseltse verenigingen tijdens de opgelegde maatregelen ter beperking van het 
corona-virus goed. 

Bijlagen
1. aanvraagformulier
2. Ondersteuning_verenigingen.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

algemeen directeur
Koen Deconinck

voorzitter
Guido Fissette



FORMULIER 

 

EXTRA EVENEMENTONDERSTEUNING VOOR VERENIGINGEN 

slechts 1 evenement komt in aanmerking! 

 

NAAM HASSELTSE VERENIGING  ........................................................................................................... 

 ☐ SOCIO-CULTUREEL 

 ☐ JEUGD 

 ☐ SPORT 

 ☐ SAMENLEVING (onderwijs, OKRA, oudercomité ...) 

RECHTSPERSOONLIJKHEID ☐ vzw 

 ☐ feitelijke vereniging 

ADRES  .......................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................... 

 

RIJKSREGISTERNUMMER  ...................................................................................................................... 

BTW NUMMER   ...................................................................................................................... 

(belastingsplichting) 

BANKREKENINGNUMMER (IBAN)  ........................................................................................................... 

(toevoeging bankattest op naam van de vereniging / verklaring op eer dat het bankrekening waarop 

de subsidies gestort worden overeenkomt met het bankrekeningnummer waarop de inkomsten 

worden gestort en de waarvan  uitgaven van de vereniging worden betaald) 

INFORMATIE I.V.M. HET GEANNULEERDE EVENMENT 

WELK EVENEMENT (buiten de reguliere werking) WERD GEANNULEERD  

 .................................................................................................................................................................... 

 

DATUM EVENEMENT ... ... ... / ... ... ... / 2020 

 

HEEFT HET EVENEMENT VORIG JAAR PLAATSGEVONDEN ☐ JA ☐ NEEN 

# DEELNEMERS (vorig jaar)  ............................................  deelnemers / aanwezigen 

# TE VERWACHTEN DEELNEMERS (dit jaar)  ............................................  deelnemers / aanwezigen 
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WERDEN ER ONKOSTEN GEMAAKT ☐ JA ☐ NEEN 

(bewijs van de gemaakte kosten kunnen voorleggen) 

 

AANKONDIGING / PUBLICATIE (toevoegen – verwijzen naar...) 

 ☐ Affiche (toevoegen) 

 ☐ Facebook  .......................................................................................................................... 

 ☐ Website  ............................................................................................................................ 

 ☐ Andere  .............................................................................................................................. 

 

 

Datum : .. / .. / …  

Naam en hoedanigheid :  

Telefoon / e-mail :  
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ONDERSTEUNING VERENIGINGEN  
 
Art. 1 – wie komt in aanmerking  

• Hasseltse verenigingen die tijdens de periode van de opgelegde maatregelen ter 
voorkoming van de verspreiding van het corona-virus een geplande publieksactiviteit 
of niet hebben kunnen organiseren op het grondgebied van Hasselt.  

• De activiteit of het evenement behoort niet tot de reguliere werking van de 
vereniging. 

• Enkel verenigingen die voorafgaandelijk aan de activiteit of het evenement effectieve 
kosten hebben gemaakt en deze kunnen aantonen.  

• Komen niet in aanmerking: verenigingen of organisaties met hoofdzakelijk een 
commercieel doel.  

 
Art. 2 – voorwaarden  

• Er mag maximum 1 aanvraag per vereniging worden ingediend voor de betrokken 
periode. 

• Aanvragen dienen ingediend te worden voor 1 juni 2020.  

• Het annuleren van de activiteit is een rechtstreeks gevolg van de opgelegde 
maatregelen.  

• De activiteit zou vallen tussen de periode vanaf 12/03/2020 en het einde van de 
overheidsmaatregelen die aanleiding geven tot het annuleren van de activiteit.  

 
Art. 3 – bedrag  

• De subsidie wordt toegekend voor werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten, met 
een maximum volgens  het voorziene aantal deelnemers aan de activiteit (3 
categorieën). Elke categorie komt overeen met een aantal punten. In ieder geval kan 
er maximaal 500,00 euro per punt toegekend worden.  

✓ Cat. I 50 tot 500 deelnemers = 1 punt  

✓ Cat. II > 500 tot 1 500 deelnemers = 2 punten  

✓ Cat. III meer dan 1 500 deelnemers = 5 punten  

• Het totaalbedrag van de subsidie dat onder de verenigingen verdeeld zal worden 
bedraagt maximaal 100 000,00 euro.  

 
Art. 4 – hoe aanvragen  

• De subsidie dient aangevraagd te worden via het daartoe voorziene formulier en dit 
uiterlijk binnen de 2 weken na het opheffen van de overheidsmaatregelen.  

• Het formulier dient volledig ingevuld te worden en aangevuld met de nodige 
bewijsstukken.  

• Onvolledige aanvragen worden niet aanvaard.  

• Een comité, bestaande uit het departementshoofd vrije tijd, het departementshoofd 
samenleving en de financieel directeur of een afgevaardigde vanuit dienst Financiën, 
beoordeelt de aanvragen.  
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