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JEUGD. Goedkeuring 'Stedelijk reglement inzake coronatoelage voor de
zomeractiviteiten van Mechelse erkende jeugdverenigingen'.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• De Vlaamse regering trekt 87,3 miljoen euro uit voor een coronanoodfonds voor de lokale
sport-, cultuur- en jeugdverenigingen.
• 25 januari 2021 – agendapunt 8: De gemeenteraad keurt het stedelijk reglement goed
inzake coronaherstelfonds voor Mechelse jeugdverenigingen.
• Collegebeslissing 3 mei 2021 – agendapunt 48: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
• Het coronaherstelfonds ondersteunt de Mechelse jeugdverenigingen met drie toelagen die
af zonderlijk of cumulatief aangevraagd kunnen worden:
- Toelage voor niet-recupereerbare kosten wegens annulering activiteit
o Tot op heden werd deze subsidie tweemaal aangewend.
- Ondersteuning jeugdactiviteiten in stedelijke inf rastructuur
o Gezien evenementen nog steeds niet kunnen plaatvinden, werd er nog geen gebruik
gemaakt van deze ondersteuning.
- Toelage om de basiswerking van jeugdverenigingen te garanderen
o Er werden twee aanvragen ingediend binnen deze categorie. Beide aanvragen
toonden dat de bezorgdheid over de f inanciële haalbaarheid van de meerdaagse
zomeractiviteit (kamp, speelplein) groot is. Dit is een herkenbaar signaal dat de
jeugddienst ook van andere jeugdverenigingen ontvangt. Sinds vrijdag 23 april
2021 is gekend dat deze activiteiten opnieuw in bubbels van 50 personen
georganiseerd dienen te worden. Dit werd sinds kort (onder voorbehoud) gewijzigd
naar bubbels van 100 personen. Toch wordt er in de voorbereiding van de
kampactiviteiten hier met grote voorzichtigheid mee omgesprongen. Er zijn heel wat
voorwaarden aan verbonden en de voorbereiding voor de kampen en speelpleinen is
al volop bezig.
• Er werden tot op heden nog niet veel aanvragen ingediend op bovenstaand reglement. Dit
zorgt ervoor dat er een beschikbaar budget is om aan te wenden in de ondersteuning van
de meerdaagse zomeractiviteiten georganiseerd door de Mechelse jeugdverenigingen.
(kamp of speelplein)
• De aanpassingen aan deze activiteiten vraagt niet enkel praktische inspanningen maar kost
de jeugdverenigingen ook meer geld (vb. groter kampterrein, meer busvervoer, meer
sanitair nodig, …). Normaal bekostigen de verenigingen ook een deel van deze
zomeractiviteiten met eigen middelen die voornamelijk bekomen worden door de
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organisatie van winstgevende activiteiten (eetdagen, f uiven, verkopen,…). Heel veel van
deze activiteiten konden, ook dit jaar, niet doorgaan. Daarom stelt de jeugddienst in
samenspraak de JGDnetwerkraad en de commissie, aangesteld voor het
coronaherstelfonds, voor om elke erkende vrijwillige jeugdvereniging die deze zomer een
meerdaagse activiteit (kamp of speelplein) organiseert te ondersteunen.
Er wordt een ondersteuning voorgesteld van 20 euro per deelnemer (deelnemend lid aan
het kamp exclusief begeleiding of maximaal aantal kinderen op één dag speelplein) . Dit
komt, na berekening, vaak neer op de helf t van de middelen die een vereniging zelf bijlegt
aan het kamp per lid.
- Vb. Chiro Coloma heeft 75 leden mee op kamp deze zomer – 1500 euro
- Vb. Speelplein Weyneshof biedt op één speelpleindag maximaal plaats aan 300
kinderen – 6.000 euro
Dit jaar dienden kinderen één vrijetijdsactiviteit te kiezen. Daardoor is er de verwachting
dat er iets minder leden zullen deelnemen aan de zomerkampen (exclusief de
speelpleinwerkingen). Er wordt een schatting gemaakt van 60 % van de ledenaantallen uit
de werkingsverslagen van werkingsjaar 2020. Deze bijkomende ondersteuning zou naar
schatting 40.000 euro kosten. De erkende Mechelse vrijwillige jeugdverenigingen dienen de
exacte deelnemersaantallen van de zomeractiviteit te bezorgen voor uitbetaling.
Na af trek van de geschatte 40.000 euro blijven er voldoende middelen (70.134 euro) over
om jeugdverenigingen in nood verder te ondersteunen en alle aanvragen binnen de andere
twee categorieën van het reglement te behandelen.
Voor bovenstaand voorstel werd een nieuw reglement geschreven: ‘Stedelijk reglement
inzake coronatoelage voor de zomeractiviteiten van Mechelse erkende jeugdverenigingen’.

Financiële gevolgen
• De exacte kosten voor het voorstel voor de meerdaagse zomeractiviteiten en de
bijbehorende budgetten worden nog voorgelegd aan het college na ontvangst van de
deelnemersaantallen en na goedkeuring van het reglement door de gemeenteraad.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het ‘Stedelijk reglement inzake coronatoelage voor de
zomeractiviteiten van Mechelse erkende jeugdverenigingen’ goed.
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Dienst Jeugd
Stedelijk reglement inzake
Coronatoelage voor de zomeractiviteiten van
Mechelse erkende jeugdverenigingen
Doelstelling
Naar aanleiding van de corona-uitbraak werd er door de Vlaamse Regering een noodfonds voor de lokale
jeugd-, sport-, en cultuurverenigingen opgericht. De stad Mechelen tracht via de beschikbare budgetten
van dit fonds Mechelse jeugdverengingen te ondersteunen en te stimuleren om activiteiten te blijven organiseren. Gezien de meerdaagse zomeractiviteiten van de Mechelse erkende jeugdverenigingen in de zomer
van 2021 opnieuw georganiseerd dienen te worden in bubbels van 50 vraagt dit een extra financiële inspanning van deze verenigingen. Dit reglement zorgt ervoor dat erkende Mechelse jeugdverenigingen, ondanks de aanhoudende crisis en geringe inkomsten dit werkingsjaar, hun meerdaagse zomeractiviteit kunnen laten plaatsvinden.
Definities
Mechelse erkende jeugdvereniging: Mechelse jeugdverenigingen die erkend zijn door de jeugddienst. (zie
reglement ter erkenning van lokale jeugdwerkinitiatieven)
Meerdaagse zomeractiviteit: Een activiteit die loopt over meerdere opeenvolgende dagen in de zomer van
2021 zoals een kamp of een speelpleinwerking.
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 jeugdverenigingen.
Artikel 2 – Toepassingsgebied
Het reglement is van toepassing op Mechelse erkende vrijwillige jeugdverenigingen die een meerdaagse
zomeractiviteit organiseren in de zomervakantie van 2021.
Artikel 2 – Uitsluiting
Volgende jeugdverenigingen kunnen geen aanspraak maken op deze coronatoelage:
•
•

Jeugdwerkorganisaties waarmee stad Mechelen een lopende convenant heeft.
Mechelse jeugdverenigingen die niet erkend zijn door de jeugddienst.

Artikel 3 – Wijze van berekening toelage
De toelage wordt toegekend op basis van de ledenaantallen van de desbetreffende zomeractiviteit. Deze
dient de jeugdvereniging aan te tonen aan de hand van een deelnemerslijst.
•
•

Kamp: totaal aantal deelnemende leden aan het kamp (exclusief begeleiding)
Speelplein: maximaal aantal toegelaten deelnemers op één dag speelplein (exclusief begeleiding)

De jeugdvereniging ontvangt voor de meerdaagse activiteit een éénmalige toelage van het aantal deelnemers vermenigvuldigd met 20 euro.

Artikel 4 - Aanvraagprocedure
De aanvragen voor dit reglement dienen te gebeuren via het voorziene formulier “coronatoelage voor de
zomeractiviteiten van Mechelse erkende jeugdverenigingen”. Dit formulier wordt ter beschikking gesteld
via de stedelijke website (www.mechelen.be). De uiterste indiendatum is 30 juni 2021.
Artikel 5 – Toekenning en uitbetaling
Elke erkende jeugdvereniging kan maximaal voor één meerdaagse zomeractiviteit een aanvraag indienen.
De uitbetaling zal gebeuren na goedkeuring van de toelage door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 6 – Bedrog
In geval bedrog wordt vastgesteld, verliest de in gebreke gebleven vereniging het recht op toelage. De
eventueel ten onrechte verkregen bedragen zullen worden teruggevorderd.
Artikel 7 – Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad van 31 mei 2021.

