Kortenberg, 6 oktober 2020

Betreft: Advies jeugdraad met betrekking tot het subsidiereglement noodfonds voor
verenigingen
Op de zitting van dinsdag 22 september 2020 nam de jeugdraad kennis van het
‘Subsidiereglement noodfonds voor verenigingen’.
De jeugdraad wil de gemeente alvast bedanken om in extra financiële middelen te voorzien
ter ondersteuning van haar verenigingen. Omwille van de coronacrisis is het
verenigingsleven zeker niet evident geweest. Het feit dat de gemeente dit erkent en bereid is
extra subsidies vrij te maken, stemt ons zeer tevreden. De jeugdraad is blij met alle
financiële middelen die onze werkingen verder of opnieuw kunnen ondersteunen. Wij zijn
daarom oprecht dankbaar met dit reglement en de mogelijkheden tot financiële steun.
Wat betreft het reglement wil de jeugdraad een voorzichtig positief advies geven. Wel heeft
de jeugdraad nog onderstaande vragen en/of bedenkingen.
1. Artikel 4 (procedure), puntje 3: de termijnen worden momenteel vastgelegd tussen
november en december. Als vereniging kan het soms lastig zijn om pas op financiële
extraatjes te rekenen op het einde van het jaar. De jeugdraad stelt daarom de vraag
of er bekeken kan worden om een tweede aanvraagtermijn, bij voorkeur in het
voorjaar, te voorzien. Op die manier kan je in het voorjaar alvast een aanvraag
indienen voor een plaatsgevonden evenement. Indien goedgekeurd, ontvang je
vanuit de gemeente alvast wat financiën om ook in het najaar verder te kunnen met
de werking/ evenementen.
2. Artikel 4 (procedure), puntje 5: de termijn voor het indienen van een gemotiveerd
beroep ligt op twee weken. Dit vinden we als jeugdraad kort. Kan deze termijn niet
verlengd worden tot één maand? Dit maakt het comfortabeler en haalbaarder om
binnen de eigen werking (en eventueel zelfs met de gemeente) actief in overleg te
gaan met elkaar om dingen te bespreken om zo met een geargumenteerd antwoord
terug te komen. We vinden het als vereniging belangrijk om altijd te blijven streven
naar het behalen van de subsidies. Indien we iets meer tijd zouden krijgen bij een
afgekeurd dossier kunnen we nog het onderste uit de kan halen om te voldoen aan
de voorwaarden.
3. Artikel 5 (controle): Het reglement noteert het volgende: ‘Bij niet naleving van deze
bepalingen, kan het gemeentebestuur overgaan tot het geheel of gedeeltelijk niet
uitbetalen van de subsidie of de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de
subsidie. Ook kan ze de toekenning van nieuwe subsidies opschorten voor het
nieuwe jaar.’
De jeugdraad vraagt zich af of dit enkel draait om het niet toegekend krijgen van
COVIDsubsidies voor volgende activiteiten/kampen? Of vallen regulieren subsidies,
geregeld in andere subsidiereglementen (bijvoorbeeld kampsubsidies) hier ook
onder? Om als vereniging zeker te zijn dat je niet afgestraft zou kunnen worden op
andere mogelijks te ontvangen subsidies vanuit andere posten, indien dit toch
effectief het geval is met bovenstaande omschrijving, vragen we om deze zin aan te
passen en hierin concreet te verduidelijken dat dit enkel om toekomstige
COVIDsubsidies gaat.

4. Artikel 7 (doelstellingen subsidiereglement), hoofdstuk Kortenbergse verenigingen
organiseren een COVID-veilig kamp
Als actieve jeugdbewegingen die niet enkel een zomerkamp organiseren, maar
tijdens het jaar ook op weekend gaan met leden (kinderen/jongeren), vraagt de
jeugdraad zich af of ledenweekends ook onder dit hoofdstuk vallen? Kan een
jeugdbeweging, naast een zomerkamp, ook een extra aanvraag indien voor hun
weekends met kinderen en jongeren? Ook dan moet de vereniging voorzorgen
nemen en mogelijks extra kosten maken om coronaproof te zijn.
5. Artikel 7 (doelstellingen subsidiereglement), hoofdstuk Kortenbergse verenigingen
krijgen financiële ademruimte om hun werking te kunnen verder zetten.
a. 500 euro tegemoetkoming lijkt ons weinig. We zijn ervan overtuigd dat dit niet
alle verloren winst of gemaakte kosten dekt. We vragen of het mogelijk is dit
op te trekken naar 1000 euro.
b. Aangezien je, om aan de voorwaarden te voldoen, de winst van vorig jaar
moet aantonen, val je als startende vereniging in 2020 (bijvoorbeeld Jojo vzw)
uit de boot. Om dit te vermijden, doet de jeugdraad de suggestie om het
artikel als volgt aan te passen:
i.
Bij wederkerende evenementen: winst van vorig jaar aantonen
ii.
Bij startende verenigingen in 2020: gemaakte uitgaven aantonen (en
dan ook (gedeeltelijk) terugbetaald krijgen)
iii.
Eventueel een trappensysteem in de uitbetaling verwerken: als je
aangetoonde winst tussen a en b euro zit, ontvang je zoveel, als je
winst tussen c en d euro zit, zoveel… Op die manier worden
verenigingen met meer winstverlies des te harder financieel gesteund.
Nu ontvangt elke vereniging eenzelfde bedrag, ongeacht men net aan
500 euro winst of er net tiendubbel over zit.
c. Als jeugdraad is het ons niet duidelijk hoe je als vereniging misgelopen winst
kan aantonen? Niet alle evenementen, zeker niet de kleinere, of jeugdhuizen
en jeugdbewegingen houden een sterk uitgewerkte boekhouding bij. Kan er
daarom in het reglement opgenomen worden op welke manier je je verloren
winst kan aantonen opdat je aan de voorwaarden kan voldoen?
6. Artikel 7 (doelstellingen subsidiereglement), hoofdstuk Kortenbergse verenigingen
organiseren COVID-veilige activiteiten. De zin ‘Ook onkosten (bv. huur tribune,…) die
gemaakt werden in de periode van de lockdown in functie van een geannuleerde
activiteit komen in aanmerking’.
Men spreekt hier enkel over de periode tijdens de lockdown. Kan ook de periode
voor de lockdown hierin opgenomen worden? Een vereniging heeft soms al enkele
kosten gedaan voor de 13 maart 2020 ter voorbereiding van een evenement dat niet
heeft kunnen plaatsvinden. Wat dan met deze kosten?
We hopen dat het bestuur onze vragen of bedenkingen opnieuw ter harte neemt.
Voor de jeugdraad,

Pieter Van der Haegen

Voorzitter jeugdraad

