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Zitting van 27 oktober 2020
Samenleving

Goedgekeurd

9 2020_RMW_00075 COVID-19 pandemie - Subsidiereglement 
armoedebestrijding - Goedkeuren

Samenstelling:

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

Afwezig:
mevrouw Karolien Stevens, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Pinar Akbas, lid 
raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de 
heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming
Individuele stemming

- 39 stem(men) voor: 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; Hubert Lenssen; Laurence Libert; Peter 
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Liefsoens; 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

Beschrijving

Aanleiding en context
De Vlaamse overheid heeft naar aanleiding van de COVID-19 pandemie voorzien 
in een noodfonds voor armoedebestrijding. Hasselt heeft een bedrag ontvangen 
van € 168.524,09. De rapportering over deze middelen verloopt digitaal via de 
BBC-jaarrekening.

Een bevraging bij de kerngroep kansarmoede toonde duidelijk dat er heel wat extra 
noden zijn ontstaan bij de Hasseltse verenigingen die met armoedebestrijding 
bezig zijn omwille van de pandemie.  

Argumentatie
De Hasseltse vrijwilligersorganisaties die rond armoedebestrijding werken, hebben 
een zware periode achter de rug. En de toekomstperspectieven zijn ook niet 
rooskleurig. Omwille van de COVID-19 pandemie hebben ze hun werking niet 
optimaal kunnen uitvoeren. Zo stond de vrijwilligerswerking zwaar onder druk 
omdat de vrijwilligers vaak behoren tot risicogroepen, alle maatregelen ter 
voorkoming van de verspreiding van het virus vragen extra financiële 
inspanningen, de infrastructuur om optimaal digitaal contact te houden met de 
doelgroep is niet overal aanwezig, ...

Het subsidiereglement voor verenigingen die armoedebestrijding als doel hebben 
en werken met vrijwilligers heeft als doel de vrijwilligersorganisaties te 
ondersteunen door een financiële tegemoetkoming van € 2.000 in 2020 en 2021. 
Deze middelen moeten ingezet worden voor het ondersteunen van de 
dagdagelijkse werking van de organisatie. Het is niet de bedoeling dat ze besteed 
worden aan de noden van de doelgroepen. Daar zijn andere kanalen voor 
voorzien.

Het subsidiereglement gaat van start na de goedkeuring door de raad voor 
maatschappelijk welzijn en eindigt op 31 december 2021.

Juridische grond
Decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen m.b.t. de 
noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en m.b.t. 
armoedebestrijding n.a.v. de COVID-19 pandemie.

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 de controle op de toekenning en 
aanwending van sommige subsidie.
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Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 78, 17° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen 
niet aan het vast bureau worden toevertrouwd: het vaststellen van 
subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
De kredieten voor deze uitgave zijn voorzien op:

Bedrag: € 40.000,00 (€ 20.000,00 in 2020 en € 20.000,00 in 2021)
Volgnummer: MJP004913 - BE- Covid-19-subsidie voor armoedebestrijding: 
subsidiereglement armoedebestrijding
Algemene rekeningnummer: 64900000
Beleidsbudget

Totaal beschikbaar bedrag volgnummer: € 40.000,00
Saldo volgnummer: € 0,00

Advies
Financieel advies - Uitgaven
Gunstig advies

Besluit

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het subsidiereglement COVID-19 
pandemie armoedebestrijding en het aanvraagformulier goed.

Artikel 2
De betaling zal gebeuren met de kredieten ingeschreven in de meerjarenplanning, 
op algemene rekeningnummer 64900000 (volgnummer MJP004913- actienummer 
AC000718 ).

Bijlagen
1. Aanvraagformulier.pdf
2. Reglement_armoede_vrijwilligersorg_def.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck



 

Een woordje uitleg 

Een Hasseltse VZW of feitelijke organisatie die armoedebestrijding als doelstelling 

heeft en deze opdracht uitvoert met vrijwilligers, kan een subsidie aanvragen in 

het kader van Covid 19. Wanneer je als organisatie voor extra uitgaven staat, je 

vrijwilligerswerking dient te versterken of een nieuwe, covid-gerelateerde nood in 

de eigen werking van je organisatie ontdekt, kan je via dit aanvraagformulier een 

financiële tegemoetkoming ontvangen voor een bedrag van 2.000 euro.  

 

 

Hoe bezorg je dit formulier? 

Vervolledig je aanvraag (in het Nederlands) en mail dit naar 
wijkopbouw@hasselt.be 
 

Gegevens van de aanvrager 

Organisatie of naam, voornaam: ………………………………………………………… 

Bestuurder of verantwoordelijke: ...……………………………………………………… 

Adres: …………………….………………………………………………………………… 

Telefoon: …………………………………………………………………………………… 

Email: ……………………………………………………………………………………… 

Ondernemingsnummer (vzw): ...…………………………………………………………. 

IBAN rekeningnummer in België: ..…………………………………………………….... 

 

Contactpersoon 

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………… 

Adres: ………………………….…………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………….………………………………………………………… 

Email: ……………………………………………………………………………………… 

 

  

AANVRAAGFORMULIER TIJDELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR 
VERENIGINGEN DIE ARMOEDEBESTRIJDING ALS DOEL HEBBEN EN 
WERKEN MET VRIJWILLIGERS  
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Werking organisatie 

Beschrijf beknopt de werking van je vzw of feitelijke vereniging en de doelgroep(en) 

waarvoor je werkt.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijf beknopt je vrijwilligerswerking: hoeveel vrijwilligers heb je, welk soort van taken 

voeren ze uit, hoe ziet je vrijwilligersbeleid er uit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving aanvraag 

Om welke reden vraag je deze middelen? Het kan uiteraard ook om een combinatie van 
redenen gaan. 

 
a. Extra uitgaven in dagelijkse werking: welke? 

 
 

b. Uitgaven in kader van je vrijwilligerswerking: welke? 
 

 
c. Gemiste schenkingen of giften: welke? 

 

 
d. Nieuwe nood in je werking: welke? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contactpersoon 
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Kosten 

 

Geef een realistische begroting in euro van de besteding van de middelen. 

 

 

Voorziene uitgaven Voorziene inkomsten  

Stad Hasselt 

Andere voorziene 

inkomsten 

Uitleg 

    

    

    

 

 

Indien je al over bewijsstukken beschikt, mag je die toevoegen aan deze aanvraag.  

 

  

 

Ondertekening  

 

Datum: 

 

 

Plaats: 

 

 

Akkoord om te participeren aan de kerngroep kansarmoede:  JA/NEEN (streep door wat 

niet relevant is) 

 

 

Naam:  
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Wie kan een subsidie aanvragen? 
Een subsidie kan aangevraagd worden door een Hasseltse organisatie 
die armoedebestrijding als doelstelling heeft én deze opdracht uitvoert 
met vrijwilligers. 
De verankering in Hasselt bewijs je door de domiciliëring/structurele 
huisvesting van je organisatie in Hasselt. De doelstelling via je statuten 
of oprichtingsakte. 
 
Waarvoor kan je een subsidie aanvragen? 
Je kan een subsidie aanvragen voor de dagdagelijkse werking van je 
organisatie: 

- ter ondersteuning van je vrijwilligerswerking; 
- om extra onkosten omwille van Covid-19 te vergoeden (bijv. 

aankoop van veiligheidsmaterialen voor vrijwilligers of burgers); 
- het wegvallen van schenkingen en giften;   
- nieuwe noden en behoeften die je detecteert naar aanleiding van 

Covid 19. Het dient dan te gaan over een behoefte met betrekking 
tot je eigen werking, niet over behoeften van de doelgroep 
waarmee je werkt (bijv een sterkere WIFI-verbinding installeren om 
gemakkelijker met je vrijwilligers te kunnen videochatten).  

 
Hoeveel bedraagt de subsidie? 
Maximaal 2.000 euro per aanvrager per jaar. Er kan een aanvraag 
ingediend worden voor 2020 en voor 2021.  
        
Verwachting 
De organisatie die een subsidie in het kader van dit reglement ontvangt, 
participeert aan het netwerk van de kerngroep kansarmoede. Dit 
netwerk voor armoedeverenigingen en professionelen komt jaarlijks 4 
keer samen. 
 
Hoe verloopt de aanvraagprocedure? 
Je vult het aanvraagformulier digitaal in en bezorgt dit aan Stad Hasselt.  
Je aanvraag wordt voorgelegd aan een commissie samengesteld uit 
medewerkers van het departement samenleving die een advies 
formuleren rond de aanvraag.   
Het college van burgemeester en schepenen beslist, op basis van dit 
advies, over de toewijzing van de subsidie.  
Na goedkeuring van het college van burgemeester en schepen wordt de 
procedure tot uitbetaling in gang gezet.  
Je dient de bewijsstukken ter verantwoording van de aanwending van de 
toegekende subsidie in bij de dienst wijkopbouw.  
 
 
 
 
 
 

TIJDELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR VERENIGINGEN 
DIE ARMOEDEBESTRIJDING ALS DOEL HEBBEN EN 
WERKEN MET VRIJWILLIGERS 
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Uitbetaling? 
De uitbetaling gebeurt binnen de 30 dagen na goedkeuring door het CBS en je 
ontvangt onmiddellijk het volledig toegekende bedrag. De organisatie dient alle 
bewijsstukken rond de verantwoording van het ontvangen bedrag in te dienen 
bij de dienst wijkopbouw. Het gaat dan over kastickets of facturen van de 
aankopen die je deed met de subsidie. 
 
Communicatie? 
Bij eventuele communicatie rond de besteding van deze middelen wordt 
verwezen naar de financiële ondersteuning door stad Hasselt. 
 
Voorziene budget? 
In de meerjarenplanning 2020 en 2021 is een budget voorzien voor dit 
subsidiefonds. Er kunnen aanvragen ingediend worden tot uitputting van dit 
budget. 
 
Elke organisatie kan maximaal 1 aanvraag indienen per jaar, met andere 
woorden zowel in 2020 als in 2021 kan een aanvraag ingediend worden.   
 
De aanvraag voor 2020 dient ingediend te zijn tegen uiterlijk 15 december 
2020. De aanvraag voor 2021 dient ingediend te zijn tegen uiterlijk 31 maart 
2021. 
De datum van de mail geldt als bewijs. 
 
Duurtijd subsidiereglement? 
Dit subsidiereglement gaat van start na goedkeuring door de gemeenteraad en 
eindigt op 31 december 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brigitte Minsen 

Afdeling Samenleving 
T 011 23 94 48 

wijkopbouw@hasselt.be 
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