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Betreft: Noodfonds gemeente Opwijk

Beste vereniging

Op dinsdag 22 september 2020 keurde de gemeenteraad de verdeling van het noodfonds
goed voor de sectoren jeugd, sport en cultuur.
Samen met de betrokken medewerkers, adviesraden en verenigingen werkten we een breed
draagvlak uit om elke vereniging in onze gemeente te ondersteunen.
We willen jullie graag bedanken voor het invullen van de bevraging in de maand juli. Het gaf

ons duidelijke inzichten die we ook probeerden toe te passen in de verdeling van het
noodfonds. ln bijlage vind je een globale samenvatting terug van deze bevraging en
toelichting over hoe we dit hebben toegepast.
Hierbij aansluitend vind je ook volgende zaken:

-

Verdeling noodfonds
Aanvraagformuliercoronakosten (dagdagelijkse)werking

Aanvraagformulier ondersteuning evenementen, activiteiten

buiten

de

standaardwerking
De subsidies aan jeugd werden reeds uitgekeerd.

De extra noodfondstoelagen voor de sportclubs zullen uitbetaald worden samen met de
uitbetaling van het subsidiedossier 2020 in november van dit jaar.
Graag lichten we hier kort de aanvraagformulieren toe:
Aanvraagformulier coronakosten (dagdagelijkse) werking: we merken dat vele van jullie
kosten moeten maken om de standaardwerking te kunnen garanderen. Dit gaat uiteraard niet
alleen over het voozien van handgels of ontsmettingsspray, maar evengoed moet o.a. de werking
ontdubbeld of afstand gewaarborgd worden waardoor extra trainers/lesgevers worden
ingeschakeld, materiaalverdubbeld, grotere ruimtes van toepassing zijn ...
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ln bijlage kan je de elementen ingeven die voor jullie club of vereniging van toepassing zijn. We
vragen wel steeds een betalingsbewijs. Vind je niet terug onder welk punt bepaalde kosten
behoren, dan doe je dit in punt vijf. Bij punt vijf bestaat de mogelijkheid om i.p.v. een
betalingsbewijs, een toelichting te geven.

Aanvraagformulier ondercteuning evenementen en activiteiten: het is een hele uitdaging om
vandaag een werking op te zetten, laat staan om extra activiteiten te organiseren. Toch willen we
je graag aanmoedigen om zaken, anders dan de eigen werking, te blijven organiseren. We geloven
dat mits het naleven van coronamaatregelen er toch nog steeds dergelijke activiteiten mogelijk
zijn.
Het gemeentelijk evenementenloket (evenementenloket@opwiik.be of T 052 36 51 71) staat je
hierin graag bij om aan te geven wat kan en niet, richtlijnen en mogelijkheden af te toetsen.
We weten echter ook dat dit extra tijd met zich meebrengt, maar vaak ook extra kosten. Opnieuw
is dit meer dan enkel de handgel, andere infrastructuur, extra materialen. We willen iedereen die
bijvoorbeeld een culturele partner inschakelt een bijdrage geven van 250 euro (punt 5), iedereen
die niet kan samenkomen, maar iets extra's voor zijn leden doet eveneens een stimulans van 250
euro bieden (punt 6).
Misschien zijn er daarnaast ook verloren kosten gebeurd omwille van laattijdige annulatie of
veranderende maatregelen of beperkingen (punt 7).
Ook hier wordt steeds een betalíngsbewijs gevraagd. Mnd je niet terug onder welk punt je de
kosten kan indienen, dan doe je dit in punt zeven. Bij punt zeven bestaat de mogelijkheid om i.p.v.
een betalingsbewijs, een toelichting te geven.
Deze formulieren gebruik je per evenement of extra activiteit die jullie georganiseerd hebben of
moesten annuleren.
We gaan bij de verdeling uit van het redelijkheidsprincipe. ln die zin zal elke aanvraag voorgelegd
worden aan het college van burgemeester en schepenen. Afhankelijk van de vragen zullen we het
voorziene bedrag volledig of procentueel kunnen terugstorten. We betalen uit in januari 2021 en

in juli 2021. Voor de eerste betaling dienen jullie de formulieren in te vullen voor 31 december
2020, voor de tweede betaling in juli, dienen de aanvraagformulieren binnen te zijn ten laatste op
30 juni 2021.

We hopen jullie op deze manier voldoende duidelijkheid te hebben gebracht. Als er nog vragen
zi¡n, aarzel dan niet ons te contacteren via vrüetijd@opwiik.be.
De aanvraagformulieren vinden jullie terug op de gemeentelijke website.

Met vriendelijke groeten,

Algemeen Directeur

Burgemeester
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