Dienst sport Mechelen
Stedelijk reglement inzake toelage coronanoodfonds
voor Mechelse sportondernemingen en -verenigingen.
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 december 2020
Naar aanleiding van de corona-uitbraak werd door de Vlaamse Regering een noodfonds
voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen opgericht. De stad Mechelen tracht
via de beschikbare budgetten van dit fonds de Mechelse sportondernemingen /
sportverenigingen een financiële ondersteuning te geven om deze moeilijke periode te
kunnen overbruggen.
Artikel 1: Kredieten
Binnen de perken van de kredieten, beschikbaar via het Vlaamse noodfonds op de
begroting van de stad Mechelen, kan een financiële ondersteuning verleend worden aan
Mechelse sportondernemingen / sportverenigingen.
Bij overstijging van de kredieten kan het college beslissen de toelage procentueel te
verminderen om alsnog het budget te bekomen dat voorzien werd in de begroting.
Artikel 2: Voorwaarden voor de toelage
2.1
De toelage kan slechts worden toegekend aan de sportonderneming /
sportvereniging op voorwaarde dat:
2.1.1 de sportvereniging een ‘erkende sportvereniging in Mechelen in 2020’ is
OF
2.1.2 de onderneming in de KBO is opgenomen met Nacebelcode 2008 met
Activiteitencode 93.11
2.2

Bijkomende voorwaarden voor de ‘erkende sportvereniging in Mechelen in 2020’
2.2.1 De sportaccommodatie waarvan in de aanvraag sprake is, is op
grondgebied Mechelen gelegen
2.1.3 De activiteiten zijn in belangrijke mate gericht op de Mechelse bevolking.
Deze activiteiten staan open voor alle geïnteresseerde burgers waarbij
niemand kan uitgesloten worden op basis van geslacht, afkomst, geloof,
seksuele voorkeur, …
2.1.4 De erkende sportvereniging mag geen andere financiële ondersteuning
ontvangen hebben in het kader van de coronamaatregelen van de
verschillende overheden, uitgezonderd de eventuele ondersteuning door de
dienst Sport van de Stad Mechelen.
Uitzonderingen hierop worden toegestaan als het gedeelte waarvoor een
premie werd ontvangen volledig afgescheiden wordt in de aanvraag.
2.1.5 Er is geen prof- en/of topsporterstatuut verleend aan de sportvereniging.
Uitzonderingen hierop worden toegestaan als het prof- en/of
topsportgedeelte volledig afgescheiden wordt in de aanvraag.
2.1.6 De verklaring op eer wordt ondertekend door 3 bestuursleden van de
sportvereniging

2.2

Bijkomende voorwaarden voor de sportonderneming die in de KBO is opgenomen
met Nacebelcode 2008 met Activiteitencode 93.11
2.2.1 De maatschappelijke zetel van de sportonderneming is op grondgebied
Mechelen gelegen
2.2.2 De sportaccommodatie waarvan in de aanvraag sprake is, is op
grondgebied Mechelen gelegen
2.2.3 De sportonderneming heeft een actieve werking die minstens werd
opgestart op 1/1/2019.

2.2.4 De sportonderneming heeft een post- of bankrekeningnummer op naam
van de sportonderneming.
2.2.5 De activiteiten zijn in belangrijke mate gericht zijn op de Mechelse
bevolking. Deze activiteiten staan open voor alle geïnteresseerde burgers
waarbij niemand kan uitgesloten worden op basis van geslacht, afkomst,
geloof, seksuele voorkeur, …
2.2.6 De sportonderneming mag geen andere financiële ondersteuning
ontvangen hebben in het kader van de coronamaatregelen van de
verschillende overheden, uitgezonderd de eventuele ondersteuning door de
dienst Sport van de Stad Mechelen.
Uitzonderingen hierop worden toegestaan als het gedeelte waarvoor een
premie werd ontvangen volledig afgescheiden wordt in de aanvraag.
2.2.7 De sportonderneming heeft als hoofddoelstelling het organiseren van
sportactiviteiten en het promoten van de sport. Een sportactiviteit bestaat
uit een fysieke of mentale activiteit, uitgevoerd individueel of in
teamverband, met of zonder tegenspelers om van te winnen (bv. voetbal),
of om een doel te bereiken (bv. bergbeklimmen) of om
gezondheidsredenen (bv. zwemmen). Deze activiteiten kunnen zowel
recreatief als competitief zijn. Dit kunnen dus zowel wedstrijden,
trainingen, stages, … zijn.
2.2.8 Er is geen prof- en/of topsporterstatuut verleend aan de
sportonderneming. Uitzonderingen hierop worden toegestaan als het profen/of topsportgedeelte volledig afgescheiden wordt in de aanvraag.
2.2.9 De verklaring op eer wordt ondertekend door de zaakvoerder van de
sportonderneming
2.3

De gevraagde stukken moeten betrekking hebben op de periode van 13 maart
2020 tem 31 december 2020.
De stukken ter staving van de vaste algemene kosten moeten bovendien
betrekking hebben op de periode waarin de sportonderneming / sportvereniging
verplicht (gedeeltelijk) gesloten was. De periodes waarin de sportonderneming /
sportvereniging niet verplicht gesloten was omwille van corona, komen niet in
aanmerking voor dit onderdeel van de toelage.

Artikel 3: Verplichtingen voor de sportonderneming/sportvereniging bij het
bekomen van de toelage
3.1
De sportonderneming / sportvereniging die deze toelage ontvangt is bereid mee in
te stappen in volgende initiatieven van de stad gedurende een periode van 2021
tem 2026:
3.1.1 toepassen van het UitPas met kansentarief op alle tarieven die gehanteerd
worden in de sportonderneming / sportvereniging
3.1.2 participeren in de vakantie-initiatieven georganiseerd ism de stad Mechelen
3.2
De sportonderneming / sportvereniging legt zijn boekhouding neer op vraag van
de Stad Mechelen
Artikel 4: Verlenen van de financiële ondersteuning
De toelage is opgesplitst in 2 onderdelen
- Thema 1: Coronakosten
- Thema 2: vaste algemene kosten
De som van toelage thema 1 en toelage thema 2 is de totale toelage die kan ontvangen
worden door de sportonderneming / sportvereniging.
Bij overstijging van de kredieten kan het college beslissen de toelage procentueel te
verminderen om alsnog het budget te bekomen dat voorzien werd in de begroting.

THEMA 1: coronakosten
Hieronder vallen de specifieke kosten die de sportonderneming / sportvereniging
gemaakt heeft om tijdens de coronacrisis te voldoen aan de opgelegde voorwaarden om
de onderneming te kunnen open houden (bv. aankoop handgel, ontsmettingszuilen,
plastic schermen, tenten, … )
Berekening toelage deel 1:
Per aanvraag kan er max. 25% van de gemaakte kosten (excl. BTW) uitbetaald worden
met een max. toelage van 5000 euro.
Bij overstijging van de kredieten kan het college beslissen de toelage procentueel te
verminderen om alsnog het budget te bekomen dat voorzien werd in de begroting.
THEMA 2: vaste algemene kosten
Hieronder vallen de vaste kosten die de sportonderneming / sportvereniging had
gedurende de periode van 13 maart 2020 tem 31 december 2020 gedurende de periode
dat de sportonderneming / sportvereniging verplicht gesloten was. In de periodes dat de
er een gedeeltelijke sluiting was worden de kosten pro rata meegerekend.
Volgende vaste kosten komen in aanmerking:
- Afbetaling lening onroerend goed waarvan de aanvrager de kosten draagt
- Huurgelden die niet gerecupereerd werden
- Betaling nutsvoorzieningen
- Onkosten doorlopende onderhoudscontracten
- Verzekeringen i.f.v. sportaccommodaties
- Andere algemene vaste kosten (die niet hierboven zijn beschreven)
Berekening toelage deel 2:
Per aanvraag kan er max. 30% van de gemaakte kosten (excl. BTW) uitbetaald worden
met een max. toelage van 10 000 euro.
Bij overstijging van de kredieten kan het college beslissen de toelage procentueel te
verminderen om alsnog het budget te bekomen dat voorzien werd in de begroting.
Volgende kosten komen niet in aanmerking, noch als coronakosten, noch als vaste
kosten: abonnementskosten van internet, telefonie, autoleasing, catering, onroerende
voorheffing, personeelskosten, …
Artikel 5: Aanvraag van de subsidie
Sportondernemingen / sportverenigingen die in aanmerking wensen te komen voor deze
toelage moeten hiertoe uiterlijk op 15 januari 2021 een officiële aanvraag indienen.
Deze DIGITALE aanvraag bevat:
- het ingevulde digitale formulier
- een printscreen van elke pagina van het digitaal ingevulde aanvraagdocument
- alle genummerde bewijsstukken zoals ze worden vermeld in de aanvraag.
Het digitale aanvraagformulier en de bewijsstukken MOETEN DIGITAAL worden ingevuld
en doorgestuurd naar sportdienst@mechelen.be. Dit document is terug te vinden en
te downloaden op www.mechelen.be.
5.1

Volgende bewijsstukken zijn verplicht toe te voegen
5.1.1 voor de erkende sportvereniging
BEWIJSSTUK 1: facturen en betalingsbewijzen van de gemaakte coronakosten
BEWIJSSTUK 2: facturen en betalingsbewijzen vaste algemene kosten
BEWIJSSTUK 3: afrekeningen van de nutsvoorzieningen van 2018 - 2019 – 2020
(indien er bij de vaste algemene kosten nutsvoorzieningen werden ingediend)
BEWIJSSTUK 4: ondertekende verklaring op eer

5.1.2 voor de sportonderneming
BEWIJSSTUK 1: facturen en betalingsbewijzen van de gemaakte coronakosten
BEWIJSSTUK 2: facturen en betalingsbewijzen vaste algemene kosten
BEWIJSSTUK 3: afrekeningen van de nutsvoorzieningen van 2018 – 2019 – 2020
(indien er bij de vaste algemene kosten nutsvoorzieningen werden ingediend)
BEWIJSSTUK 4: ondertekende verklaring op eer
BEWIJSSTUK 5: kopie van de laatste publicatie in het staatsblad van de
sportonderneming
BEWIJSSTUK 6: rekeningnummer(s) van de sportonderneming met bijgevoegd
recent bankdocument waaruit blijkt dat de rekening toebehoort aan de
sportonderneming
5.2

Door het indienen van de aanvraag verklaart de sportonderneming /
sportvereniging zich akkoord met alle bepalingen van dit reglement.

Artikel 6: Verlenen/weigeren van de subsidie
6.1
De sportonderneming / sportvereniging kan enkel in aanmerking komen voor de
toelage wanneer de aanvraag tijdig en volledig wordt ingediend. Elke aanvraag
wordt onderzocht door de dienst Sport en door een werkgroep samengesteld uit
volgende leden:
- Afvaardiging Stedelijke Sportraad Mechelen
- Afvaardiging dienst Sport Stad Mechelen
- Afvaardiging dienst Financiën Stad Mechelen
- Afvaardiging Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen
6.2
De dienst sport en de werkgroep heeft het recht alle vormen van controle m.b.t.
het ingediende dossier uit te voeren en/of bijkomende inlichtingen te vragen
alsook kan de werkgroep extra documenten opvragen aan de aanvrager
6.3
Het college van burgemeester en schepenen verleent of weigert de subsidie op
basis van de ingediende aanvraag.
6.4
Het college van burgemeester en schepenen kan volgende maatregelen treffen bij
het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie:
- het weigeren van (een gedeelte van) de aan het reglement verbonden subsidie;
- het intrekken van de toelage.
6.5
Elk bedrog, poging tot bedrog of overtreding van dit reglement wordt
gesanctioneerd met het verlies van een aanspraak op een toelage gedurende 5
jaar nadat het bedrog, poging tot bedrog of de overtreding werd vastgesteld.
6.6
De toelage die ten onrechte werd uitgekeerd zal lastens de sportonderneming
worden teruggevorderd
Artikel 7: Inwerkingtreding/ inschrijvingsdatum
7.1
Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad van 14
december 2020.

