Reglement voor extra subsidies in kader van COVID 19 voor de socioculturele verenigingen van Moorslede
Hoofdstuk I: Algemeen
Art. 1: Dit reglement handelt over een éénmalige extra subsidie voor de socio-culturele verenigingen
in Moorslede in het kader van COVID 19.
Art. 2: Een socio-culturele vereniging is een vereniging die ofwel erkend is door de cultuurraad of de
seniorenadviesraad.
Art. 3: Artikel 82 uit het reguliere subsidiereglement wordt éénmalig aangepast voor de activiteiten
vanaf maart 2020 tot einde van het jaar. Geannuleerde activiteiten tellen voor die periode mee als
zijnde activiteiten die hebben plaatsgevonden. Wel moet de vereniging aantonen dat deze activiteit
gepland was.

Hoofdstuk II: Tegemoetkoming in de kosten van annulaties
Art. 4: De gemeente voorziet een éénmalige uitgavepost van € 5000 om de eventuele kosten die
voortvloeien uit het annuleren van een activiteit te helpen ondersteunen voor alle verenigingen.
Art. 5: In tegenstelling tot artikel 1 en 2 komen ook sport- en jeugdverenigingen in aanmerking voor
dit luik van de subsidies.
Art. 6: De geannuleerde activiteiten waarvan sprake gaan niet over activiteiten die op regelmatige
basis worden georganiseerd, zoals een sportwedstrijd, een bestuursvergadering, de wekelijkse
jeugdactiviteit… Bij twijfelgevallen zal het bestuur van de Cultuurraad in eer en geweten een oordeel
vellen of de betwiste activiteit in aanmerking komt, na consultatie van de jeugd- en/of sportraad.
Art.7: Deze kosten kunnen voorschotten of facturen zijn voor sprekers, artiesten, zaal,
promotiemateriaal, … die niet konden worden teruggevorderd.
Art. 8: Om hierop aanspraak te kunnen maken, steek je in je dossier de facturen van deze kosten en
een bewijs (bv contract, antwoord van de leverancier, een gedrukte affiche, …) waaruit blijkt dat je
de gemaakte kosten niet kon terug vorderen.
Art.9: Zolang het budget toereikend is, worden deze kosten voor 100% terugbetaald. Indien het
voorziene budget ontoereikend is, zal deze post procentueel verdeeld worden over de aanvragers
volgens volgende formule, met afronding op twee cijfers na de komma:
𝑔𝑒𝑣𝑟𝑎𝑎𝑔𝑑 𝑏𝑒𝑑𝑟𝑎𝑔
5000
𝑋 (
𝑋 100) = 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑒
100
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑣𝑟𝑎𝑎𝑔𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑑𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛
Art.10: Indien er nog budget over is van deze post, wordt deze procentueel toegevoegd aan het
budget van de COVID 19 premie voor de verenigingen. 46% is voorzien voor de socio-culturele
verenigingen (zie hoofdstuk III), 20% van het eventuele overschot gaat naar de sportverenigingen
(eigen reglement) en 34% naar de jeugdverenigingen (eigen reglement).
Art. 11: Deze verdeling is gebaseerd op volgende verdeling: de hoogte van de coronasubsidies werd
bepaald op de reguliere subsidies aan de verenigingen X 1,5. De bovenstaande verdeling vloeit voort
uit volgende berekening:

𝑇𝑜𝑒𝑔𝑒𝑤𝑒𝑧𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑢𝑟 𝑜𝑓 𝑗𝑒𝑢𝑔𝑑 𝑜𝑓 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡
𝑋 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑏𝑒𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎𝑠𝑢𝑛𝑠𝑖𝑑𝑖𝑒 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑒𝑛𝑖𝑔𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛

Hoofdstuk III: Covid-19 premie voor de socio-culturele verenigingen
Art. 12: De gemeente voorziet een éénmalige post van € 12000 als extra ondersteuning van de socioculturele verenigingen ten gevolge van de coronacrisis
Art. 13: Dit bedrag wordt opgedeeld in drie delen: € 8000 als hinderpremie voor de misgelopen
inkomsten, € 2000 als premie voor de aankoop van extra materialen in functie van de
veiligheidsmaatregelen en tot slot € 2000 als premie voor speciale COVID-19 veilige activiteiten.
Art. 14: Eventueel overschot van budget uit de tegemoetkoming in de kosten van annulaties wordt
toegevoegd aan deel van de hinderpremie (afdeling A)

Afdeling A: Hinderpremie voor de misgelopen inkomsten
Art. 15: Deze premie dient om de misgelopen winst als gevolg van de annulatie van een activiteit ten
gevolge van Corona te helpen ondersteunen. Dit geldt enkel voor activiteiten die normaal gezien
zouden doorgaan in onze gemeente. Activiteiten waarvan de winst normaal gezien naar een goed
doel gaat, komen niet in aanmerking.
Art. 16: We onderscheiden drie soorten activiteiten: activiteiten waarvan de verloren winst kan
aangetoond worden, jaarlijks terugkerende activiteiten en éénmalige activiteiten.
Art. 17: Onder activiteiten waarvan de verloren winst kan worden aangetoond, verstaan we die
activiteiten, waarvan de meeste inkomsten en uitgaven op voorhand al bekend waren. Bv een
theatervoorstelling waarbij de inkomsten van de tickets (voor de terugbetaling) en de kosten
(uitkoopsom, Sabam, catering, …) op voorhand al gekend zijn. In dit voorbeeld is de opbrengst van de
bar niet bekend, maar daar kan dan een simulatie van worden gemaakt met gelijkaardige
activiteiten.
Bezorg in dit geval in het dossier een overzicht van de verwachte inkomsten en een overzicht van de
verwachte uitgaven. De winst die hier wordt mislopen, vormt de basis voor deze premie.
Art. 18: Onder jaarlijks terugkerende activiteiten wordt verstaan die activiteiten die elk jaar (of
maand, of …) ongeveer hetzelfde opbrengen. Dit kan een etentje zijn, een pannenkoekenverkoop,
een kermis-kaarting, …
Bezorg in dit geval een gemotiveerd overzicht van de laatste drie activiteiten die wel hebben
plaatsgevonden met de winst die toen is gemaakt. Het gemiddelde van die drie jaar vormen dan de
basis voor deze premie.
Art. 19: Onder eenmalige activiteiten verstaan we activiteiten waar de kosten en of de inkomsten
niet op basis van bijna zekerheden of ervaring kan worden gestaafd. Dit kan bv een pop-up bar zijn
die je voor de eerste keer wenste te organiseren of een eetstandje op een activiteit dat je voor de
eerste maal wilde openhouden.
Bezorg in dit geval een gemotiveerde schatting van de verloren winst in je dossier.
Art. 20: In je dossier zal je wel voor elke ingediende activiteit moeten kunnen aantonen dat die
activiteit al gepland was voor midden maart.

Art. 21: Het bestuur van de Cultuurraad zal al deze aanvragen beoordelen en de definitieve basis
voor de premie bepalen.
Art. 22: Zolang het budget toereikend is, worden deze premies voor 100% uitbetaald. Indien het
voorziene budget ontoereikend is, zal deze post procentueel verdeeld worden over de aanvragers.
Art. 23: Indien er nog budget over is van deze post, wordt deze toegevoegd aan het budget van de
premie voor de aankoop van extra materialen in functie van de veiligheidsmaatregelen (afdeling B)

Afdeling B: Premie voor de aankoop van extra materialen in functie van de
veiligheidsmaatregelen
Art. 24: Deze premie dient als ondersteuning voor het extra materiaal dat je hebt aangekocht of van
plan bent aan te kopen ten gevolge van de veiligheidsmaatregelen.
Art. 25: Dat extra materiaal moet een aantoonbaar verband hebben met de gestelde
veiligheidsmaatregelen. Die materialen zijn bv handgel, afstandsstickers, handschoenen, …
Art. 26: Indien er al materiaal is aangekocht, dan steek je een kopie van de factuur hiervan in het
dossier. Indien dat materiaal nog niet is aangekocht, dan steek je een offerte hiervan in je dossier. In
dit laatste geval moet je nadien wel nog de factuur bezorgen aan de cultuurdienst. Indien de factuur
lager is dan de offerte, kan dit geld worden teruggevorderd. Indien je nadien geen factuur indient,
kan dit volledige bedrag worden teruggevorderd.
Art. 27: Zolang het budget toereikend is, wordt deze premies voor 100% uitbetaald. Indien het
voorziene budget ontoereikend is, zal deze post procentueel verdeeld worden over de aanvragers.
Art. 28: Indien er nog budget over is van deze post, wordt deze in eerste instantie toegevoegd aan
het budget van de hinderpremie voor de misgelopen inkomsten. Indien deze pot toereikend is, wordt
het overschot toegevoegd aan het budget van de premie voor speciale COVID-19 veilige activiteiten
(Afdeling C).

Afdeling C: Premie voor speciale COVID-19 veilige activiteiten
Art. 29: Organiseert je vereniging een speciale COVID-19 veilige activiteit, dan is er binnen dit budget
daar een premie voor voorzien. Dit zijn activiteiten die je speciaal organiseert omwille van de
coronacrisis met maatregelen in functie van die crisis.
Art. 30: is de activiteit reeds voorbij, dien dan een gestaafd overzicht in van de kosten (facturen).
Moet de activiteit nog plaatsvinden, dien dan een begroting in van de uitgaven. In dit laatste geval
moet je na de activiteit wel nog het overzicht van de kosten aan de Cultuurdienst. Indien dit niet
gebeurt, of indien de kosten veel lager zijn dan voorzien, dan kan dit bedrag worden teruggevorderd.
Art. 31: Zolang het budget toereikend is, wordt deze premies voor 100% uitbetaald. Indien het
voorziene budget ontoereikend is, zal deze post procentueel verdeeld worden over de aanvragers.
Art. 32: Indien er nog budget over is van deze post, wordt deze in eerste instantie toegevoegd aan
het budget van de hinderpremie voor de misgelopen inkomsten (Afdeling A). Indien deze pot
toereikend is, wordt het overschot toegevoegd aan het budget van de premie voor de aankoop van
extra materialen in functie van de veiligheidsmaatregelen (Afdeling B). Indien ook deze post
toereikend is, wordt het overgebleven geld verdeeld onder de verenigingen die subsidies krijgen van
de Cultuurraad op basis van de punten van de werkingssubsidies van de dossiers over het werkjaar
2019 (uitbetaling 2020).

Hoofdstuk IV: De Cultuurraad
Art. 33: De Cultuurraad krijgt éénmalig een extra toelage van € 1860.

Hoofdstuk V: Procedure
Art. 34: De vereniging stelt een dossier samen met de benodigde stukken en motivaties zoals
hierboven beschreven en bezorgd dit aan de Cultuurdienst voor 1 november. Dat dossier kan over
één geleding gaan, maar ook over de verschillende geledingen van dit reglement.
Art. 35: De Cultuurdienst bereidt deze dossiers voor en brengt ze op het bestuur van de Cultuurraad.
Zij beoordelen deze dossiers en bepalen de uiteindelijke premies voor 1 december.
Art. 36: De Cultuurdienst zorgt er vervolgens voor dat deze bedragen nog vóór het eind van het jaar
worden uitbetaald.

Hoofdstuk VI: Slotbepalingen
Art. 37: Dit reglement treedt in werking na de goedkeuring van de gemeenteraad van september met
terugwerkende kracht vanaf maart 2020.
Art. 38: Als dit reglement door omstandigheden niet wordt goedgekeurd in september, dan schuiven
alle data uit art. 34, art. 35 en art. 36 op per maand vertraging.
Art. 39: ·Eens de dossiers zijn afgehandeld en de premies zijn uitbetaald, houdt dit reglement
automatisch op te bestaan.
Art. 40: Het college is bevoegd in het beslechten van betwistingen na de Cultuurraad en de betwister
te hebben gehoord.

