
 
 

Projectsubsidie n.a.v. Coronacrisis 
 
Art 1. De projectsubsidies worden uitgekeerd voor een totaalbedrag van het krediet voorzien in de 
meerjarenplanning. 
 
Voor wie 
Art 2. Volgende verenigingen komen in aanmerking:  

• alle erkende Berlaarse verenigingen;  

• alle verenigingen die lid zijn van een Berlaarse adviesraad  
 
Wat is een project 
Art 3. 
§1. Voor de betoelaging komen in aanmerking:  

• activiteiten die op het grondgebied van Berlaar ingericht worden.  

• activiteiten die plaatsvinden tussen september 2020 tot augustus 2021.  

• 1 project per vereniging 
o Er mogen ook meerdere projecten ingediend worden.  Enkel de 1e aanvraag wordt 

zeker behandeld.  Als het krediet toereikend is worden de volgende projecten ook 
behandeld. 

• De aard van de activiteit bepaalt de categorie en het max. toelagebedrag. 
 
§2. Voorwaarden van de projecten categorie A:  

• Nieuwe activiteiten: alternatieve activiteiten n.a.v. coronamaatregelen; 

• voor iedereen toegankelijk zijn; 

• beperkt in tijd en ruimte;  

• de projecten mogen geen winstoogmerk hebben;  

• geen politieke inslag.  
 

§3. Voorwaarden van de projecten categorie B:  

• voor iedereen toegankelijk zijn; 

• beperkt in tijd en ruimte;  

• de projecten mogen geen winstoogmerk hebben;  

• geen politieke inslag.  
 
Procedure  
Art 4. Te volgen procedure om in aanmerking te komen:  

• aanvragen komen bij voorkeur vóór de activiteit aan bij de gemeentelijke dienst maar 
moeten ten laatste 2 maanden na de aanvang van de activiteit aankomen bij de 
gemeentelijke administratie. 

• de aanvraag wordt besproken door de meest relevante adviesraad (categoriebepaling) en 
het college van burgemeester en schepenen. 

• binnen de 2 maanden na het verloop van de activiteit dient een volledige afrekening, 
gestaafd met de nodige bewijsstukken (reeds betaalde facturen) aan de gemeentelijke 
administratie toegestuurd te worden. Een evaluatieverslag over het georganiseerde project 
moet worden bijgevoegd.  

  



• ingediende projecten die afgeschaft worden buiten de wil van de vereniging om en naar 
aanleiding van verstrenging van de corona-maatregelen blijven in aanmerking komen voor de 
projectsubsidie. 

• de toelage wordt enkel na ontvangst van de afrekening betaald.  Het eerste aangevraagde 
project wordt met zekerheid behandeld.  De volgende projecten worden pas behandeld na 
afloop van het kalenderjaar als het krediet nog toereikend is. 
 

Controle 
Art 5. De begunstigden aanvaarden door hun aanvraag de controle van de gemeentelijke diensten 
over het ingediende dossier. In geval van onregelmatigheden kan de toelage, geheel of gedeeltelijk, 
niet uitgekeerd worden of teruggevorderd worden. Activiteiten waarvoor binnen het kader van dit 
reglement een toelage wordt aangevraagd, kunnen niet meer in aanmerking komen voor enige 
andere betoelaging.  
 
Bedrag 
Art 6. 
§1. Er wordt 100 % van de gemaakte kosten (met uitzondering van de kosten gemaakt voor de 
aankoop van dranken en voedingswaren) met een maximum van 1.000 euro per project van 
categorie A en 500 euro voor per project van categorie B betoelaagd. Het college van burgemeester 
en schepenen onderzoekt de aanvragen nadat ze een advies van de meest relevante adviesraad 
hebben ontvangen, en stelt per kalenderjaar het bedrag van de toelage vast. 
 
§2. Zo het krediet, ingeschreven in het meerjarenplan, ontoereikend is om de onder art. 6 vermelde 
bedragen toe te kennen, wordt elke toelage per kalenderjaar percentsgewijs verminderd in 
verhouding tot het beschikbare krediet. 
 
§3. Zo het krediet nog toereikend is nadat de onder art 6 vermelde bedragen toegekend zijn kunnen 
ook 2e en mogelijks 3e aanvragen behandeld worden. 
 
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 oktober 2020 

 

De algemeen directeur  De burgemeester 
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