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Subsidiereglement voor de Impulssubsidie voor erkende Kalmthoutse 
jeugd-, cultuur- en sportverenigingen ter compensatie van 
inkomstenverlies ten gevolge van de Coronacrisis’ 

 

Goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 30 november 2020 
  

De gemeente Kalmthout voorziet in een impulssubsidie voor erkende Kalmthoutse jeugd-, 
cultuur- en sportverenigingen ter compensatie van het inkomstenverlies in het 
boekhoudkundig jaar 2020 ten gevolge van de coronacrisis. 

 
Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 
Het uitbreken van het coronavirus COVID-19 sinds het midden van de maand maart 2020 in 
ons land heeft een gedeeltelijke ontwrichting van ons maatschappelijk leven tot gevolg. Deze 
crisis heeft een enorme impact op het sociaal-cultureel en economisch weefsel van onze 
maatschappij.  
 
Om tegemoet te komen aan de beheersbaarheid van de crisis in het lokaal sociaal-culturele 
leven, treft de gemeente specifieke maatregelen die gericht zijn op het ondersteunen van het 
lokale verenigingsleven. 
 
De gemeenteraad verleende zijn princiepsakkoord tijdens de zitting van 27 april 2020 om 
specifieke maatregelen in te voeren voor de verenigingen wiens evenementen zijn afgelast 
tijdens de periode van de federale en gemeentelijke maatregelen ten gevolge van de 
Coronacrisis. 
 
De gemeenteraad keurde een impulssubsidie goed ter compensatie van afgelaste 
evenementen.  
 
Dit reglement handelt over het totale omzetverlies van het jaar 2020 vergeleken met het jaar 
2019. 
 
Artikel 2 
Er zijn binnen het gemeentebudget kredieten voorzien om tegemoet te komen aan de 
aanvragen voor impulssubsidie voor erkende verenigingen ten gevolge van de Coronacrisis. 
Deze kredieten zijn verkregen uit middelen die de gemeente heeft verkregen uit het Vlaams 
Noodfonds ter stimulering van de lokale jeugd, -cultuur, - en sportverenigingen.  

 

Artikel 3 
Erkende jeugd- cultuur- en sportverenigingen kunnen in 2021 éénmalig een impulssubsidie 
aanvragen ter compensatie van geleden omzetverlies in 2020 ten gevolge van de Coronacrisis.   
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Subsidiëringsvoorwaarden  

 
Artikel 4 

De vereniging kan een verlies van minstens 25% aantonen op de omzet van het boekjaar 2020 
vergeleken met het boekjaar 2019. Het boekjaar loopt van 1 januari t.e.m. 31 december.  

 

Artikel 5 

Het totaal te verdelen budget bedraagt 82 567,93 EUR.  De verdeling van de subsidie gebeurt 
pro rata. De saldi van de aanvragen die in aanmerking komen, worden opgeteld en het 
beschikbare budget wordt vervolgens pro rata verdeeld onder de verschillende aanvragen.   
 

Aanvraagvoorwaarden 

Artikel 6 

De aanvraag voor de impulssubsidie gebeurt online via www.kalmthout.be/corona op de 
daarvoor bestemde digitale formulieren. De aanvraag is voorzien van de resultatenrekening 
van het kalenderjaar 2020 en 2019. Met de resultatenrekening wil de gemeente inzicht krijgen 
in de inkomsten en uitgaven van de betrokken jaren.  De gemeente vraagt de verenigingen 
eveneens een toelichting te geven bij de cijfers van de resultaatsrekeningen. De gemeente 
behoudt zich het recht om de nodige bewijsstukken zoals facturen, onkostennota’s op te 
vragen bij de vereniging teneinde de subsidie toe te kennen.  

 

Artikel 7 

De startdatum voor het indienen van de aanvragen voor de impulssubsidie is 1 februari  
2021. De einddatum voor het indienen van de aanvragen voor de impulssubsidie is 
vastgelegd op 28 februari 2021.  

 

Artikel 8 

De ingediende aanvragen worden na verwerking door de diensten, aan de betrokken 
adviesraden voorgelegd. De adviesraden zullen een gemotiveerd advies aan het college van  

burgemeester en schepenen overmaken. Het college van burgemeester en schepenen neemt 
de beslissing over de toekenning van de impulssubsidie. De vereniging wordt op de hoogte 
gebracht van de beslissing van het college.  

 

  

http://www.kalmthout.be/corona
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Betwisting  

Artikel 9 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle betwistingen inzake de  

toepassing van dit reglement. Ongeacht eventuele rechtsvervolging kunnen vastgestelde  

misbruiken of het niet of slechts gedeeltelijk voldoen aan de in dit reglement gestelde  

voorwaarden, leiden tot gehele of gedeeltelijke inhouding of terugvordering van de subsidies.   

 

  

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:  

 

 

Bij bevel: 

Algemeen directeur Burgemeester 

 

 

Vincent Gabriels  Lukas Jacobs 

 

 

  

  

 

  

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 


