Reglement coronasubsidies aan verenigingen 2021
goedgekeurd op de gemeenteraad van 31 mei 2021

Artikel 1
Het stadsbestuur stelt een subsidiepot van 50.000,00 EUR ter beschikking voor initiatieven die als
doel hebben het heropstarten van het verenigingsleven en/of het bevorderen van het
gemeenschapsleven na afloop van de coronapandemie.
Artikel 2
De subsidiepot van 50.000,00 EUR wordt aangewend in de vorm van 40 stimuleringscheques van
1.250,00 EUR.
Artikel 3
Een stimuleringscheque kan worden aangevraagd voor elk initiatief dat aan de volgende
voorwaarden voldoet:
-

-

Het initiatief heeft als doel het verenigingsleven herop te starten en/of het
gemeenschapsleven te bevorderen na afloop van de coronapandemie onder de vorm van
een festival, een dorps- of wijkfeest, een activiteit die het hele dorp of de hele wijk tracht
te betrekken of een verbindend sociaal-artistiek project.
Het initiatief kan eenmalig zijn of ambiëren om een permanent karakter te hebben.
Het initiatief wordt opgezet door een tijdelijk samenwerkingsverband van minstens drie
actoren, van wie er minstens twee een door het stadsbestuur erkende vereniging zijn.
Het initiatief dient plaats te vinden op het grondgebied van Ninove ten laatste op 31
december 2022.

Artikel 4
Een initiatief kan maximum twee stimuleringscheques van 1.250,00 EUR aanvragen.
Artikel 5
Een stimuleringscheque wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen ten
laatste op 30 september 2021. Bij de aanvraag hoort een beschrijving van de grote lijnen van het
initiatief, vergezeld van een ruwe begroting.
Artikel 6
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de stimuleringscheques
ten laatste op 15 november 2021 na een gemeenschappelijk advies van de jeugdraad, de
sportraad en de kunst- en cultuurraad. De stimuleringscheque wordt uitbetaald ten laatste op 31
december 2021.
Artikel 7
Ten laatste zes weken na afloop van het initiatief bezorgt het initiatief zowel een inhoudelijk als een
financieel verslag aan het college van burgemeester en schepenen waaruit blijkt dat het initiatief
heeft plaatsgevonden in overeenstemming met de voorwaarden vermeld in artikel 3 en waarin het
initiatief verantwoordt dat het de toegekende stimuleringscheque op een correcte manier heeft
besteed. Indien het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het initiatief niet voldoet
aan de vooropgestelde doelstellingen of de stimuleringscheque niet op een correcte manier werd
besteed, kan het college, na een gemeenschappelijk advies van de jeugdraad, de sportraad en de
kunst- en cultuurraad, de volledige of gedeeltelijke teruggave van de stimuleringscheque vorderen.

