relancemaatregelen
sector vrijetijd
Door de gemeenteraad werd op 06 juli goedkeuring aan een
aantal maatregelen voor de ondersteuning van het vrijetijdsgebeuren na de ‘coronacrisis’. De gemeente ontvangt in dat
kader ook extra middelen van de Vlaamse Overheid.
Vooreerst werd beslist om de gemeentelijke subsidies die
meestal toegekend worden op basis van aantal leden en activiteiten, op niveau te houden ondanks de weggevallen activiteit. Er wordt ook een budget vrijgemaakt voor verenigingen die door de coronacrisis een ernstige verstoring in hun
werking hebben ondergaan. Dit laatste kan aangevraagd en
toegevoegd worden naar aanleiding van het jaarlijkse subsidiedossier.

ging bekostigd worden sinds 01 maart 2020.
Verenigingen die hiervoor in aanmerking wensen te komen,
worden gevraagd om hun kostenstaat met het bewijs van
betaling door de vereniging en met vermelding van het rekeningnummer te richten aan gemeentehuis@jabbeke.be.
•

Bijkomend wordt ten behoeve van verenigingen, die dit
moment van heropstarten na coronacrisis wensen aan
te grijpen voor het verwerven van EHBO-materiaal, een
gemeentelijke tussenkomst gedaan van 75% in de specifieke aankoop van dit materiaal, evenwel beperkt tot 1
EHBO-uitrustingsinitiatief per erkende vereniging. Ook
hiervoor kan aanvraag gedaan worden met voorlegging
van kostenstaat en bewijs van betaling door de vereniging
en de vermelding van het rekeningnummer te richten aan
gemeentehuis@jabbeke.be.

Door de gemeenteraad werden ook een aantal ondersteunende maatregelen goedgekeurd, vertrekkend van de compensatie van de schade door verenigingen geleden, dan de
terugbetaling en de ondersteuning van de aanschaf van veiligheidsmateriaal en tenslotte enkele ondersteunende subsidies
voor opstartende dynamiek na de lockdown.

Subdidies voor hernemend en nieuw op te starten verenigingsinitiatief

De tegemoetkoming voor geleden schade

•

Verenigingen uit het werkveld van de vrije tijd in de ruime
zin, die ten gevolge van de coronacrisis schade geleden hebben, komen in aanmerking voor de terugbetaling van de geleden schade. Daarbij dient het evenwel te gaan om effectief
geleden schade, niet de winstderving, de minderontvangst, de
winstverwachting of de spontane terugbetaling van lidgelden
of huurgelden die de vereniging eerder ontvangen had.
Als voorbeeld kan het gaan om verenigingen die zelf zorgen
voor hun infrastructuur en die in de tussenperiode huurgelden
of onderhoudskosten hebben gedragen. Een ander voorbeeld
is dit van gedane afhuringen of vastgelegde contracten voor
events, waarvan het gedane voorschot niet kan gerecupereerd
worden.
Verenigingen die hiervoor in aanmerking wensen te komen,
worden gevraagd om hun schadeverzoek met de nodige bijlagen en bewijs van betaling te richten aan gemeentehuis@jabbeke.be en dit voor 15 september 2020. Het dossier wordt
voor de uitbetaling voorgelegd aan de gemeenteraad van
05/10/2020.
De ten laste neming van de specifieke kosten voor
aankoop van veiligheidsmateriaal
•

Verenigingen in het werkveld van vrije tijd in de ruime
zin die aankoop gedaan hebben of aankoop wensen te
doen van specifiek veiligheidsmateriaal ten behoeve van
de veilige werking van hun vereniging in het kader van de
coronacrisis kunnen de terugbetaling verzoeken.

Daarbij kan het gaan om ontsmettingsmateriaal, maskers, beschermkledij, beschermingsmateriaal e.d. die door de vereni-

Omdat het voor de verenigingen niet eenvoudig is om
her op te starten of om nieuw initiatief te nemen voor
publieksactiviteiten, bijvoorbeeld door een beperking van
de bezetting, kan een aanvraag gedaan worden voor een
subsidie van 50% met een maximum van 2500 euro per
activiteit. Daarbij moet het gaan om initiatief dat doorgaat
in één van de gemeentelijke culturele centra of gebouwen
voor vrijetijd en gericht zijn op een breed publiek.

Diezelfde subsidie kan ook aangevraagd worden voor wijk-,
kermis- en marktinitiatieven die met respect voor de nodige
veiligheidsmaatregelen toch georganiseerd worden
Hiervoor kan via gemeentehuis@jabbeke.be een voorafgaande aanvraag gedaan worden wordt bij het schepencollege,
met duiding van de activiteit en de raming van de voorgenomen kosten. De subsidie is afhankelijk van het voorafgaand
akkoord.
•

Voor de jeugdverenigingen die specifieke kosten hebben in
het kader van de zomerkampactiviteiten ten gevolge van
de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen kan terugbetaling gedaan worden van de geraamde meerkosten. Hiervoor dient een motivering met toelichting en verwijzing
naar de kosten van het vorige werkingsjaar te worden
neergelegd.

Verenigingen die hiervoor in aanmerking wensen te komen,
worden gevraagd om hun kostenstaat met het bewijs van
betaling door de vereniging en met vermelding van het rekeningnummer te richten aan gemeentehuis@jabbeke.be.

