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Voorafname subsidies van 2021 - 2022 - 2023 – 2024 voor verenigingen met
uitzonderlijke hoge kosten
I.

Algemeen

Iedere Waregemse vereniging die recht heeft op de extra coronatoelage van de stad kan ook een voorafname
van de subsidies voor 2021 – 2022 – 2023 – 2024 aanvragen. Deze voorafname is voor verenigingen die kampen
met uitzonderlijke hoge kosten die het voortbestaan of normale manier van werken onherroepelijk in gevaar
brengen.

II.

Voorwaarden

Volgende voorwaarden moeten voldaan zijn om de premie te kunnen krijgen:
1. De vereniging kreeg de voorbije 3 jaar subsidies van de stad of kan een reguliere werking aantonen
over de voorbije 3 jaar;
2. De reguliere, structurele kosten van de vereniging voor 2020 zijn hoger dan de extra coronatoelage
van de stad. Het voortbestaan of de normale manier van werken van de vereniging komt hierdoor
onherroepelijk in gevaar;
3. De vereniging geeft de nodige verantwoordingsstukken om de uitzonderlijke kosten te bewijzen;
4. De vereniging is transparant als de stad extra verantwoordingsstukken vraagt.

III.

Bijkomende randvoorwaarden

Als de vereniging een voorafname van de subsidies kreeg, dan gelden volgende verplichtingen:



IV.

De vereniging moet jaarlijks het subsidiedossier indienen;
Jaarlijks wordt ofwel het resterende tegoed uitbetaald, ofwel wordt een teruggave van de subsidie
gevraagd aan de vereniging. Dit bedrag wordt gebaseerd op het jaarlijkse subsidiedossier van het
desbetreffende jaar.

Berekening van de subsidie

De subsidie omvat maximaal 80% van de mogelijke toekomstige werkingssubsidie (2021 – 2022 – 2023 – 2024).
Het bedrag is de gemiddelde werkingssubsidie van de afgelopen 3 jaar (2017 – 2018 – 2019).
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V.

Aanvraag



VI.

De aanvraag moet gebeuren op het aanvraagformulier ‘Voorafname vereniging met uitzonderlijke
hoge kosten’;
Dit formulier met de verantwoordingsstukken moet uiterlijk tegen 15 juni 2020 ingediend worden om
in aanmerking te komen voor deze voorafname.

Verantwoording
De vereniging bezorgt samen met het aanvraagformulier minstens volgende verantwoordingsstukken
 Een duidelijke jaarbegroting van de kosten en inkomsten 2020 met minstens
o Overzicht van alle contractuele kosten 2020
o Overzicht van personeelskosten 2020
o Gedetailleerde rekening 2019
 Toekomstvisie met financieel plan voor de komende 4 jaar.

VII.

Beoordeling



De betrokken adviesraad geeft advies over de aanvraag in de eerstvolgende bestuursvergadering en
bezorgt het advies aan het college van burgemeester en schepenen;
Het college van burgemeester en schepenen beslist op basis van dit advies.

VIII. Uitbetaling



IX.

Uitbetaling van deze subsidie gebeurt uiterlijk op 21 juli 2020;
Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over alle betwistingen en discussies.

Terugvordering



In geval van kennelijk bedrog of kennelijk wanbeheer wordt het verkregen bedrag teruggevorderd
van de vereniging
Als de vereniging stopt of ophoudt te bestaan binnen de komende 4 jaar (2021 – 2022 – 2023 – 2024)
kan het verkregen bedrag geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.
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