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GOEDKEURING REGLEMENT TOT FINANCIËLE COMPENSATIE VOOR GEMAAKTE KOSTEN OF 
GELEDEN NETTOVERLIES VAN VERENIGINGEN OMWILLE VAN CORONA-MAATREGELEN

Overwegende dat omwille van federale en sectorale corona-maatregelen lokale socio-culturele, sport en 
jeugdverenigingen meerkosten hebben moeten dragen of nettoverlies hebben geleden;

Overwegende dat het lokaal bestuur Koksijde van de Vlaamse regering financiële middelen ter beschikking heeft 
gekregen vanuit het noodfonds en dit ter aanwending voor steun aan lokale cultuur, sport en jeugdverenigingen; dat 
de gemeenteraad in het besluit van 31 augustus 2020 besliste tot goedkeuren van bijkomende toelage van 50 % aan 
lokale socio-culturele, sport en jeugdverenigingen omwille van de coronamaatregelen;

Overwegende dat het Lokaal Bestuur Koksijde via voorliggend reglement de mogelijkheid voorziet in hoofde van alle 
erkende Koksijdse verenigingen voor de sectoren Cultuur, Jeugd en Sport tot het verkrijgen van een financiële 
compensatie voor gemaakte kosten ikv de coronamaatregelen of winstderving (nettoverlies) naar aanleiding van 
COVID-19 pandemie en hierdoor de impact van de crisis zo minimaal mogelijk tracht te houden; dat de lijst van 
erkende verenigingen die beroep kunnen doen op dit subsidiereglement in bijlage is opgenomen; dat het verenigingen 
betreft die ondanks de bijkomende toelage van 50 % nog geconfronteerd worden met bijkomend verlies ten gevolge 
van de COVID-19 pandemie of erkende verenigingen die geen bijkomende toelage van 50 % ontvingen; dat 
verenigingen die een beroep doen op deze financiële compensatie in hun dossier een lokale werking moeten aantonen 
en dat hun werking zich situeert binnen het werkveld van socio-cultuur, sport en jeugd;

Overwegende dat indien verenigingen andere subsidies of tussenkomsten of creditnota's van andere overheden of van 
de gemeente hebben verkregen, deze inkomsten of min-uitgaven verrekend moeten worden alvorens het nettoverlies 
te dekken;

Overwegende dat de verenigingen opgenomen in de lijst in bijlage een eerste aanvraag kunnen indienen voor de 
eerste periode 14 maart 2020 tot en met 31 december 2020; dat het beschikbare budget voor alle aanvragen in deze 
periode beperkt is tot maximum 75.000 euro; dat indien alle regelmatige aanvragen meer bedragen dan 75.000 euro, 
de toegekende subsidie beperkt wordt prorata de aanvaarde aanvraag; indien alle regelmatige aanvragen minder 
bedragen dan 75.000 euro, wordt het saldo beschikbaar gesteld voor de aanvragen in de tweede periode;

Overwegende dat de verenigingen opgenomen in de lijst in bijlage een tweede aanvraag kunnen indienen voor de 
eerste periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021; dat het beschikbare budget voor alle aanvragen in deze 
periode beperkt is tot maximum 75.000 euro (te vermeerderen met het beschikbaar saldo van de eerste periode); dat 
indien alle regelmatige aanvragen meer bedragen dan het beschikbaar budget, de toegekende subsidie beperkt wordt 
prorata de aanvaarde aanvraag; indien alle regelmatige aanvragen minder bedragen dan het beschikbaar budget, dan 
wordt dit niet uitgekeerd;

Overwegende dat de uitgavekredieten voor deze toelagen is in het meerjarenplan 2020-2025 onder budgetsleutel 
2020/ACT-456/0110-01/6493001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN; bij een eerstvolgende wijziging worden de kredieten 
verdeeld over 2020 en 2021;

BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: De gemeenteraad keurt het reglement tot toekenning van een financiële compensatie voor gemaakte kosten of 
geleden nettoverlies van verenigingen omwille van corona-maatregelen goed, als volgt:

"Artikel 1:  Voorwerp van reglement

Voorliggend reglement bepaalt de procedure en de voorwaarden waaraan de aanvraag van de vereniging tot het 
bekomen van een financiële compensatie voor gemaakte kosten of winstderving (nettoverlies) naar aanleiding 
van COVID-19 dient te voldoen.

Artikel  2: Wie kan een aanvraag indienen?

De aanvraag kan ingediend worden door een lokale vereniging in de sectoren socio-cultuur, sport of jeugd met 
werking op het grondgebied van de gemeente Koksijde en die opgenomen is in de lijst in bijlage bij dit besluit.

De aanvraag die een meerkost of nettoverlies inhoudt dat lager is dan de bijkomende toelage van 50 % die de 
vereniging ontving ingevolge het besluit van de gemeenteraad van 31 augustus 2020 houdende goedkeuren 
bijkomende toelage van 50 % aan lokale socio-culturele, sport en jeugdverenigingen omwille van de 
coronamaatregelen, is niet ontvankelijk.

Artikel 3: Hoe de subsidie aanvragen?
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De gemotiveerde aanvraag wordt ingediend door de voorzitter en/of de secretaris van deze vereniging via een 
webformulier en vergezeld van bewijsstukken die de meerkosten of het netto-verlies in verhouding tot de vorige 
werkingsjaren verantwoorden. De indiener verklaart de waarachtigheid van de aanvraag.
In de aanvraag toont de vereniging haar lokale werking aan binnen het werkveld van socio-cultuur, sport en 
jeugd.

Onder meerkosten worden onder meer verstaan :
- Vaste kosten ondanks het feit dat er geen werking is, zoals energiekosten maar ook huurgelden voor het 
gebruik van infrastructuur
- Uitgaven voor extra maatregelen om de interne werking op een veilige manier te laten verlopen en hierbij aldus 
ook de veiligheid van de leden te kunnen garanderen, zoals drukwerk, mondmaskers, desinfectiemiddelen…en 
die niet vergoed werden door de gemeente of een andere instantie.
De meerkosten worden telkens door het college van burgemeester en schepenen beoordeeld.

Het nettoverlies dient door de vereniging te worden aangetoond aan de hand van financiële documenten van de 
voorbije drie jaar, die de inkomsten en uitgaven, gelinkt aan de organisatie van welbepaalde activiteiten, 
bewijzen zoals rekeningstukken of gedetailleerde kosten en opbrengstenrekeningen van de jaren 2017-2018-
2019.
Uitgaven of min-inkomsten die reeds gecompenseerd worden door  subsidies, creditnota's of compensaties uit 
andere noodfondsen of noodhulpprojecten, opgericht door andere overheden of door de gemeente, worden niet 
in aanmerking genomen.
Het nettoverlies wordt telkens door het college van burgemeester en schepenen beoordeeld.

Artikel  4: Aanvraagprocedure en termijnen

§1. De aanvraag voor de financiële compensatie gebeurt door een erkende vereniging overeenkomstig de in dit 
reglement vastgestelde procedure. Alle informatie is terug te vinden op de website van de gemeente Koksijde.

§2. De procedure is de volgende:

De financiële compensatie kan enkel aangevraagd worden door het daartoe voorziene webformulier in te vullen 
en in te dienen. Het aanvraagformulier dient ondertekend/ ingevuld te worden door de personen die gemachtigd 
zijn de vereniging te verbinden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt uitsluitend bij de vereniging zelf. Het 
lokaal bestuur is niet gehouden deze machtiging te controleren. In geval van een feitelijke vereniging dient de 
aanvraag ingevuld te worden door de voorzitter.

Het formulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden en dient steeds vergezeld te zijn van alle 
bewijsstukken (onkostennota’s, facturen, gedetailleerde jaarrekeningen vorige jaren,…). Onvolledige dossiers 
worden niet weerhouden.

Door het insturen van het webformulier verklaren de aanvragers zich akkoord met het reglement en de 
opgelegde voorwaarden.

§3. Er worden twee aanvraagperiodes onderscheiden:

Periode 1: van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020

Het aanvraagformulier voor de gemaakte meerkosten of het geleden nettoverlies in deze periode, dient 
ingediend te worden ten laatste tegen 31 januari 2021.

Periode 2: van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021

Het aanvraagformulier voor de gemaakte meerkosten of het geleden nettoverlies in deze periode, dient 
ingediend te worden ten laatste tegen 31 juli 2021.

§4. De diensten cultuur, sport en jeugd onderzoeken de ingediende aanvragen, kunnen bijkomende inlichtingen 
inwinnen en leggen een gemotiveerde advies voor aan het college van burgemeester en schepenen dat beslist 
over de toekenning van deze financiële compensatie.

Artikel  5: Uitbetaling

Na goedkeuring van alle aanvragen door het college van burgemeester en schepenen wordt de financiële 
compensatie binnen de voorziene budgetten uitbetaald op het door de financiële dienst gekende 
rekeningnummer van de betreffende vereniging.
Indien het bedrag van alle aanvragen groter is dan het beschikbare budget gebeurt de aanvraag prorata.

Artikel  6: Betwistingen

Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het college van burgemeester en 
schepenen. Betwistingen moeten, binnen één maand na kennisgeving van de beslissing over de toekenning van 
de financiële compensatie aan de aanvrager, per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs gericht 
worden aan het college van burgemeester en schepenen, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde. De postdatum of de 
datum op het ontvangstbewijs gelden als bewijs."

Art.2: In de eerstvolgende wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 wordt voor de toepassing van dit 
subsidiereglement een krediet voorzien van 75.000 euro voor het boekjaar 2020 en van 75.000 euro voor het 
boekjaar 2021.

Indien er voor de aanvraagperiode 1 meer aanvragen ingediend worden dan er beschikbaar budget is, dan worden de 
gevraagde bedragen pro rata het beschikbare budget toegekend. Indien er voor aanvraagperiode 1 minder aanvragen 
werden ingediend dan er beschikbaar budget is, dan wordt het niet gebruikte budget overgeboekt naar de 
aanvraagperiode 2.
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Indien er voor de aanvraagperiode 2 meer aanvragen ingediend worden dan er beschikbaar budget is, dan worden de 
gevraagde bedragen pro rata het beschikbare budget toegekend. Indien er voor aanvraagperiode 2 minder aanvragen 
werden ingediend dan er beschikbaar budget is, dan worden de aangevraagde subsidies toegekend volgens de 
aanvraag.

Art. 3: De lijst van de verenigingen die in aanmerking komen voor deze financiële compensatie wordt opgenomen in 
bijlage bij dit besluit.

Art. 4: Indien een vereniging nog openstaande schulden heeft aan de gemeente Koksijde, dan worden deze eerst 
aangezuiverd met het uit te betalen subsidiebedrag. Enkel het positief saldo wordt uitbetaald op de rekening van de 
vereniging.

Art. 5: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.
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