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Zitting van 24 november 2020
Vrije Tijd

Goedgekeurd

22 2020_GR_00279 Actieplan Noodfonds - Subsidiereglement 
ondersteuning erkende jeugdverenigingen - 
vergoeding extra kosten kamp - 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; de heer Koen Ooms, gemeenteraadslid; de heer Dietrich 
Vandereyken, gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, gemeenteraadslid; mevrouw 
Maryam Jamshid, gemeenteraadslid; de heer Philip De Hollogne, gemeenteraadslid; de 
heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Dirk Sweron, gemeenteraadslid; de heer 
Koen Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Karolien Stevens, gemeenteraadslid; mevrouw Sophie Persoons, 
gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de heer Peter 
Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving

Aanleiding en context
Naar aanleiding van de coronacrisis richtte de Vlaamse Regering een noodfonds 
op voor de cultuur- jeugd en mediasector. De steden en gemeenten kunnen 
hiermee onder andere lokale cultuurorganisaties en jeugdorganisaties 
ondersteunen.  Als lokaal bestuur staan we immers het dichtst bij de inwoners en 
verenigingen en weten we dus het best wat de noden zijn. De middelen kunnen 
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besteed worden met de grootst mogelijke autonomie, met zo min mogelijk planlast 
of administratieve verplichtingen.  

Voor heel wat verenigingen heeft de corona periode een zware impact op hun 
werking. Het afgelasten van heel wat geplande evenementen en activiteiten van de 
verenigingen maakt dat een deel van hun niet-recurrente inkomensbronnen dit jaar 
niet aangewend zal kunnen worden. Daarenboven blijven ook een heel aantal 
initiatieven naar de toekomst en inkomsten daaruit hoogst onzeker. 

Vlak voor de zomer lanceerde het Vlaamse jeugdwerk samen met de virologen een 
set jeugdwerkregels en 'zomerplannen' om verenigingen toe te laten corona-
proof op kamp te gaan. En het werd een fantastische jeugdwerkzomer voor onze 
verenigingen. Alle verenigingen waren in staat om op kamp te gaan. Al zag het er 
anders uit: zomaar met z'n allen door elkaar spelen, eten en slapen - dat kon niet 
meer. Jeugdkampen werden opgedeeld in bubbels van maximum 50 deelnemers 
(kinderen, jongeren, begeleiding en eventuele omkadering inclusief). Bubbels 
onderling moesten contact vermijden => bubble distancing. Mits het inachtnemen 
van de hygiëne maatregelen kunnen meerdere bubbels aanwezig zijn op 1 kamp. 
Die hygiëne maatregelen brachten heel wat organisatorische gevolgen met zich 
mee: er moesten extra tenten gehuurd worden, sanitaire voorzieningen mochten 
niet gedeeld, een extra kampplaats of kampwei was nodig. De stad Hasselt 
voorziet een terugbetaling van 100% voor jeugdverenigingen die extra 
organisatorische kosten maakten om hun kamp corona-proof te laten verlopen. Het 
reglement zit in bijlage. 

Argumentatie
Dat de jeugdverenigingen gevolgen dragen van de COVID 19-crisis is duidelijk. De 
jeugddienst organiseerde daarom een impactmeting bij onze jeugdverenigingen. 
Daaruit bleek dat: 

 88% van alle verenigingen een grote impact ervaart op de werking of 
jaarplanning van haar vereniging. 

 Er in totaal maar liefst 171 activiteiten moesten worden afgelast.  
 Een totaalbedrag van € 119.840 aan inkomsten werd misgelopen (uit 

dagelijkse werking, geplande projecten of evenementen, 
geldinzamelacties, ...). Dat is gemiddeld € 4.632 per vereniging 

 44% geeft aan dat de corona-crisis een negatieve invloed op hun financiële 
gezondheid heeft, 20% geeft aan hulp nodig te hebben om na deze crisis 
als vereniging verder te kunnen en 4% heeft schrik na de crisis niet te 
kunnen blijven voortbestaan.  

Het jeugdwerk toonde tijdens de crisis ook haar veerkracht en wendbaarheid: er 
ontstonden 29 nieuwe activiteiten, van een online spel namiddag tot deurbezoekjes 
bij de leden. Daarnaast steken ze hun handen uit de mouwen in de buurt: Hasselt 
Helpt werd mee opgestart met de verenigingen. Er werden boodschappen gedaan, 
bezoekjes aan de apotheek gebracht en geholpen bij het maken van 
voedselpakketten. Kortom: het jeugdwerk op haar best. 

De vragen waar jeugdverenigingen tijdens de coronacrisis mee worstelen, kunnen 
worden opgedeeld in 4 grote thema's:

 Hygiënisch materiaal: De voorgestelde maatregelen brengen heel wat 
hygiënische vereisten met zich mee. De jeugddienst trachtte hieraan 
tegemoet te komen door het voorzien van een hygiënisch materiaalpakket 
per vereniging voor de zomerkampen en jaarwerking.  
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 Bereik: Gaan onze leden nog wel terugkomen in september en gaan 
nieuwe leden zich nog aansluiten? Dat zijn vragen waar elke vereniging 
van wakker ligt. In het bredere actieplan rond het noodfonds werd ook 
ruimte voorzien voor een promocampagne. 

 Duidelijkheid: De jeugdverenigingen gaven aan dat het voor hen belangrijk 
is om helderheid en duidelijkheid te krijgen over de geldende maatregelen. 
De jeugddienst zorgde na elke veiligheidsraad voor een terugkoppeling 
naar de vereniging, alle maatregelen werden samengevat met de hulp van 
Bataljong en de Ambrassade en bij de start van de zomerkampen 
organiseerden we een reeks webinars voor de leiding. Er is een korte lijn 
met de crisiscel en elke vereniging krijgt snel antwoord op haar vragen. 

 Financiële gezondheid: Heel wat inkomsten vallen weg. De 
jeugdverenigingen zijn bezorgd om hun financiële gezondheid. 

Om aan dit laatste thema tegemoet te komen werd in het actieplan rond het 
Noodfonds bovenstaande actie ondernomen. 

Juridische grond
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.

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 41, 23° van het decreet lokaal bestuur

De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester 
en schepenen 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: € 7.000,00
Volgnummer: MJP004721 BE - Vergoeding extra kosten organisatie jeugdkampen
Algemene rekening 64900000

Beleidsbudget

Totaal beschikbaar bedrag volgnummer: € 7.000,00
Saldo volgnummer: € 0,00
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Advies
Financieel advies - Uitgaven
Gunstig onder voorwaarden
Visum N.V.T. : goedkeuring subsidiereglement
Gunstig mits toevoegen formulier subsidieaanvraag als bijlage.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het  subsidiereglement 'Vergoeding extra kosten 
organisatie corona-proof jeugdkamp', goed.

Artikel 2
De betaling van deze uitgave zal gebeuren met het krediet ingeschreven in de 
meerjarenplanning, op algemene rekeningnummer 64900000 (volgnummer 
MJP004721 - actienummer AC000611).

Bijlagen
1. Aanvraagformulier_Subsidie_Coronaproof_Kamp.pdf
2. Vergoeding_extra_kosten_Corona.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck



VOOR WIE 

 

Erkend Hasselts jeugdwerk in het werkingsjaar 2019-2020 dat op kamp ging 
tijdens de coronamaatregelen en extra kosten maakte om dit kamp 
coronaproof te maken. 

 
VOORWAARDEN 

 

• 1 aanvraag per jeugdvereniging 

• Voor activiteiten tijdens de periode van 1 juni 2020 t.e.m. 31 
augustus 2020 

• De gemaakte kosten zijn een gevolg van de opgelegde maatregelen, 
en kunnen aangetoond worden. 

 

TIMING 

De subsidie dient aangevraagd te worden voor 15 november 2020. 

Mail dit aanvraagformulier inclusief alle bewijsstukken in PDF naar 

jeugdsubsidies@hasselt.be. 

 

BEDRAG 

100% vergoeding van de gemaakte kosten, met een maximum van € 1.500 

per vereniging.   

 

Indien het aantal aanvragen het maximaal voorziene budget overstijgt, 

worden de subsidies verdeeld volgens datum van aanvraag.  

 AANVRAAG SUBSIDIE CORONAPROOF KAMP 

Voor meer info 

Dienst Jeugd  
T. 011 23 94 25 

jeugdprojecten@hasselt.be 
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AANVRAAGFORMULIER 

 

Naam jeugdorganisatie Selecteer 

Naam kampplaats       

Straat & nummer kampplaats       

Postcode & gemeente kampplaats       

Welke extra maatregelen waren nodig om het zomerkamp coronaproof te maken? Verklaar. 

 

 

Lijst in onderstaande tabel alle uitgaven op die je vereniging maakte om het zomerkamp 

coronaproof te maken. Geef een duidelijke beschrijving van de kost en het bedrag 

inclusief BTW.  

Voorbeeld: 

huren extra tenten, huren of voorzien van extra sanitaire ruimtes, kostprijs van een extra 

kampplaats of weide, … 

 

Komt niet in aanmerking: 

Kosten voor hygiënische materialen, kosten voor aankoop extra spelmaterialen 

 

UITGAVE BEDRAG incl. BTW 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAAL UITGAVEN in het kader van de Covid-19 maatregelen €  

 

BEWIJSMATERIAAL ONKOSTEN 

 

Voeg een overzicht/kopie van alle facturen, kastickets en betalingen toe als bewijs van de 

uitgaven.  
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Door het indienen van dit aanvraagformulier bij de dienst Jeugd verklaren wij dat alle gegevens 

in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn. 

De schriftelijke of digitale verzenddatum geldt als bewijs van indiening. 

Naam van persoon 1       

Naam van persoon 2       
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VERGOEDING EXTRA KOSTEN ORGANISATIE CORONA-PROOF JEUGDKAMP 
Art. 1 – wie komt in aanmerking 
• Hasseltse jeugdverenigingen die in 2019 erkend waren en tijdens de periode van de opgelegde 
maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het corona-virus kosten hebben gemaakt om 
hun jeugdkamp corona-proof te laten verlopen. 

• Enkel verenigingen die voorafgaandelijk aan of tijdens het kamp effectieve kosten hebben gemaakt 
en deze kunnen aantonen. 

 
Art. 2 – voorwaarden 
• Er mag maximum 1 aanvraag per jeugdvereniging worden ingediend voor de betrokken periode. 

• Aanvragen dienen ingediend te worden voor 30 november 2020. 

• De gemaakte kosten zijn een rechtstreeks gevolg van de opgelegde maatregelen. 

• De aanpassingen gebeurden voor activiteiten die vielen in de periode 1 juni 2020 tot en met 31 
augustus 2020. 

 
Art. 3 – welke kosten komen in aanmerking 
• Het gaat om kosten die zijn gemaakt zijn met het oog op het corona-proof maken van een 
jeugdkamp, met het oog op het toelaten van meerdere bubbels op 1 locatie. Het gaat om: het huren 
van tenten, het huren of voorzien van extra sanitaire ruimtes, de kostprijs voor een extra kampplaats 
of kampwei. 

• Komt niet aanmerking: kosten voor hygiënische materialen, kosten voor de aankoop van extra 
spelmateriaal. 

 
Art. 4 – bedrag 
• De subsidie wordt toegekend voor werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten, met een maximum 
van 1.500,00 euro per vereniging. 

• De kosten worden aangetoond aan de hand van de nodige bewijsstukken (zie art. 5). 

• 100% van de totale kosten wordt vergoed. 

• Het totaalbedrag van de subsidie dat onder de verenigingen verdeeld zal worden bedraagt 
maximaal 7.000,00 euro. 

• Indien het aantal aanvragen het maximaal voorziene budget overstijgt, worden de subsidies 
verdeeld volgens datum van aanvraag. 

• Na goedkeuring brengt de stedelijke jeugddienst de vereniging op de hoogte en zorgt voor de 
uitbetaling. 

 
Art. 5 – hoe aanvragen 
• De subsidie dient aangevraagd te worden via het daartoe voorziene formulier te mailen naar 
jeugdsubsidies@hasselt.be voor 30 november 2020. 

• Het formulier dient volledig ingevuld te worden en aangevuld met de nodige bewijsstukken 
(factuur, rekeninguitreksel, bewijs van betaling, …). 

• Onvolledige aanvragen worden niet aanvaard. 

• De dienst jeugd beoordeelt de aanvragen. 

• Het college van burgemeester en schepenen keurt de toekenning van de subsidie goed na 
beoordeling van de subsidie-aanvragen. 
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