VERDELING NOODFONDS OPWIJK
ONDERDEEL
1.

JEUGD

2.

SPORT

VERDELING

OPMERKING
BEDRAG
TOTAAL BEDRAG
€ 167.534,01
Nijdrop niet mee opgenomen + kunnen geen werkingskosten ingeven.
€ 28.000,00
Verdeling op basis van ledenaantal
Nijdrop/Nosta: een maximale toelage van 7000 euro voor
Nijdrop kan geen andere coronakosten invullen.
€
7.000,00
zowel Nijdrop als Nosta samen
verdubbeling van het aantal subsidietoelagen op basis
€ 35.000,00
van de subsidiedossiers 2020 dd 31/07/2020
REDENEN:
A. Huurgelden grotendeels terugbetaald.

3.

4.

5.

6.
7.

De socio-culturele verenigingen kregen reeds enkele
compensaties en/of hebben andere noden die maximaal
worden ingevuld onder punt 4 en 5.

B. Extra kosten situeren zich voornamelijk is corona-gerelateerde
kosten die men hieronder kan invullen.
C. De doorsnee werking van een socio-culturele werking heeft niet
dezelfde noden als een sport- of jeugdvereniging.
D. De infrastructuurcompenserende subsidies worden behouden
voor de verenigingen van Droeshout en Nijverseel.
Elke vereniging kan Coronakosten ingeven om zijn
Deze aanvraag kan ingediend worden op 2 data: 31 december
CORONAKOSTEN - Werkingsjaar 2020-2021
dagdagelijkse werking coronaproof te maken.
2020 / 30 juni 2021
Het gaat over activiteiten of evenementen in de periode
1/07/2020 tot en met 30/06/2021.
Deze aanvraag kan ingediend worden op 2 data: 31 december
Elke vereniging kan extra coronakosten ingeven om
2020 (25K) / 30 juni (35K) 2021
culturele activiteiten of evenementen die niet tot hun
CORONAKOSTEN – CULTUUR, EVENEMENTEN EN
Hierbij extra maximum 250 euro voor artiesten/activiteiten die
dagdagelijkse werking behoren volledig volgens de
ANDERE ACTIVITEITEN:
zich situeren in het culturele veld. (boeken van een artiest,
huidige richtlijnen in te richten. (bijvoorbeeld:
stimuleren van lokaal talent, …)
eetfestijnen, optredens, …)
Hierbij extra maximum 250 euro voor alternatieve activiteit die
zich richt op de risicogroepen en kwetsbare groepen (attentie,
clubblad of stimuleren van contacten bij risicogroepen).
ABONNEMENTEN
op gemeentelijke zalen worden teruggestort naar de verenigingen
COMPENSATIE CAFETARIA’s GEMEENTELIJKE Compensatie concessie gebouw Molenkouter (juli-september)
CONCESSIES (géén erfpachten)
Compensatie concessie Cafetaria Sporthal Heiveld (juli -september)
CULTUUR

€ 33.806,31

€ 60.000,00

€
€
€

864,00
500,00
2.363,70

