
Reglement Coronafonds voor verenigingen 2021-2023 

 
Artikel 1 — Doel 
 

De federale overheid nam ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID 19 in te dijken. Verenigingen zagen zich vanaf 2020 genoodzaakt hun reguliere 
activiteiten bij te sturen en/of te annuleren, rekening houdend met de geldende 
maatregelen op vlak van indoor/outdoor activiteiten, aantal aanwezigen, leeftijd van de 
aanwezigen en zo verder. Ze maken zich zorgen over het verlies van leden/vrijwilligers en 
hun financiële situatie (onder meer door het bijsturen en/of het annuleren van hun 
activiteiten of door het derven van inkomsten). De Stad wil via het coronafonds bijdragen 
aan het verlies dat verenigingen lijden en investeren in de toekomst van haar verenigingen. 
 
Artikel 2 — Definities 

 
• Vereniging  

Met een vereniging wordt bedoeld: 
o Een vereniging zoals gedefinieerd in het Kaderreglement voor de structurele 

subsidiëring van verenigingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 
september 2016, en bijkomend de specifieke reglementen per sector: Cultuur, 
Jeugd, Sport, Welzijnsvereniging zonder beroepskracht, Natuur&Milieu, Senioren 
en Gezinnen.  

o Een vereniging zoals gedefinieerd in het subsidiereglement voor Noord-
Zuidverenigingen en mensenrechtenverenigingen, vastgesteld door de 
gemeenteraad van 23 maart 2015.  

o Een vereniging of initiatief zoals gedefinieerd in het subsidiereglement voor 
initiatieven in het Zuiden, vastgesteld in de gemeenteraad van 23 maart 2015.  

o Kunst- en cultuurverenigingen die via een nominatieve subsidie ondersteund 
worden in hun werking, i.c. Albrecht Rodenbach Roeselare vzw, Adriaen Willaert 
Foundation, de Orgelkring Adriaen Willaert, de Roeselaarse Klokkengilde, 
Reusselaere, Roeselaarse Kiosk vzw, VOBOW en Familiekunde. 

o Vaderlandslievende verenigingen die via een nominatieve subsidie ondersteund 
worden in hun werking, i.c. Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen, 
Fonds Maczek, Meters en peters van de graven van de erebegraafplaats en 
British Torch of Remembrance. 

o Verenigingen van levensbeschouwelijke aard die via een nominatieve subsidie 
ondersteund worden in hun werking, i.c. de Vrijzinnige Gemeenschap, afdeling 
humanistisch verbond.  

o Wijkcomités die een werkingssubsidie van de Stad krijgen binnen het 
subsidiereglement Ondersteuning wijkcomités en de buurtcheque, vastgesteld 
door de gemeenteraad van 28 juni 2021. 

o Sportverenigingen die via een nominatieve subsidie ondersteund worden voor hun 
(top-)sportwerking, i.c. Knack Volley Roeselare en Bevo Beobank Roeselare.  

 
Artikel 3 — Voorwaarde 

 
• De vereniging garandeert, en indien de maatregelen het toelaten, een actieve werking 

gedurende een volledig werkingsjaar nadat de subsidie toegekend werd.  
 
Artikel 4 – Engagementen  
 
• De vereniging ondersteunt de ‘Ik koop lokaal’ – campagne: de vereniging engageert zich 

om maximaal lokaal aan te kopen.  
• De vrijetijdspas wordt door de vereniging, vallend binnen  het Kaderreglement voor de 



structurele subsidiëring van verenigingen zoals gedefinieerd in artikel 2, extra 
gepromoot: uit de communicatie/promotiekanalen van de vereniging moet blijken dat 
er een specifiek tarief is voor vrijetijdspashouders. De verenigingen gebruiken daarvoor 
het vrijetijdspaslogo. De vereniging vermeldt aansluitend in alle communicatie bij het 
vermelde reguliere tarief, ook het tarief voor vrijetijdspashouders. 

 
Artikel 5 — Bedrag Coronafonds 

 
Het totaalbedrag van het Coronafonds is een combinatie van een (basis)bedrag of structurele 
werkingssubsidie en een procentuele verhoging. 

 
Basisbedrag: 

• In 2021: 
o Een vereniging, zoals gedefinieerd in het Kaderreglement voor de structurele 

subsidiëring van verenigingen en in het subsidiereglement voor Noord-
Zuidverenigingen en mensenrechtenverenigingen, krijgt hetzelfde basisbedrag 
toegekend zoals bepaald in het kader van het Coronafonds voor verenigingen 
2020 tenzij de werking van verenigingen zich over het algemeen in die mate 
normaliseerde zodat een berekening van het basisbedrag volgens het 
desbetreffende kaderreglement opnieuw mogelijk is. 

▪ Om dit basisbedrag te bepalen werd het subsidiebedrag van 2019 
afgewogen tegenover het gemiddelde van 2017-2018-2019. Het hoogste 
bedrag werd als het basisbedrag beschouwd. Dit bedrag wordt, in het 
kader van de indexering van de structurele werkingsmiddelen vanaf 2021, 
met 2% verhoogd. 

o Een vereniging of initiatief, zoals gedefinieerd in het subsidiereglement voor 
initiatieven in het Zuiden, krijgt het basisbedrag toegekend op basis van dat 
reglement.  

o Een wijkcomité, zoals gedefinieerd in het subsidiereglement Ondersteuning 
wijkcomités en de buurtcheque, krijgt het basisbedrag toegekend op basis van 
dat reglement.   

o Cultuur- en kunstverenigingen, vaderlandslievende, levensbeschouwelijke en 
sportverenigingen verenigingen die een nominatieve subsidie ontvangen, 
behouden het bedrag van de nominatieve subsidie. 

• In 2022 en 2023: 
o Een vereniging of wijkcomité, zoals gedefinieerd in het Kaderreglement voor de 

structurele subsidiëring van verenigingen, het subsidiereglement voor Noord-
Zuidverenigingen en mensenrechtenverenigingen, het subsidiereglement voor 
initiatieven in het Zuiden en het subsidiereglement Ondersteuning wijkcomités en 
de buurtcheque, krijgt de structurele werkingssubsidie toegekend op basis van de 
betreffende reglementen. 

o Cultuur- en kunstverenigingen, vaderlandslievende, levensbeschouwelijke en 
sportverenigingen verenigingen die een nominatieve subsidie ontvangen, 
behouden het bedrag van de nominatieve subsidie. 

 
Procentuele verhoging: 
De procentuele verhoging wordt: 

• voor 2021 vastgesteld op 3O% van het (basis)bedrag of de structurele 
werkingssubsidie zoals hierboven omschreven, met een minimum van 30 euro per 
vereniging. 

• voor 2022 vastgesteld op 20% van het (basis)bedrag of de structurele 
werkingssubsidie zoals hierboven omschreven, met een minimum van 20 euro per 
vereniging. 

• voor 2023 vastgesteld op 10% van het (basis)bedrag of de structurele 



werkingssubsidie zoals hierboven omschreven, met een minimum van 10 euro per 
vereniging.  

 

Artikel 6 — Aanvraagprocedure 
 

• Alle verenigingen die in 2020 reeds aanspraak konden maken op het Coronafonds 
worden per e-mail in september geïnformeerd over de aanvraagprocedure en het 
aanvraagformulier. Dit geldt ook voor verenigingen die pas sinds 2020 door de Stad 
gesubsidieerd worden. 

• Nieuwe verenigingen die in 2021, 2022 of 2023 voor de eerste maal aanspraak wensen 
te maken op een werkingssubsidie, krijgen bij het indienen van het gebruikelijke 
aanvraagformulier voor de werkingssubsidie de procentuele verhoging automatisch 
toegekend.  

• De subsidie kan enkel aangevraagd worden door het daartoe voorziene 
aanvraagformulier in te vullen en in te dienen.  

• Het aanvraagformulier dient ondertekend/ingevuld te worden door de personen die 
gemachtigd zijn de vereniging/het wijkcomité/de organisatie te verbinden. De 
verantwoordelijkheid daarvoor ligt uitsluitend bij de vereniging zelf. De Stad is niet 
gehouden deze machtiging te controleren. 

• Het formulier dient uiterlijk tegen 15 oktober te worden bezorgd aan: 
vrijetijd@roeselare.be 

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

• Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij: vrijetijd@roeselare.be 
 
Artikel 7 — Toekenningsprocedure 
 
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van het 
subsidiereglement Coronafonds voor verenigingen.  
 
Artikel 8 - Geldigheid 
 
De einddatum van dit reglement wordt vastgesteld op 31 december 2023.  
 
Dit reglement heft alle bestaande kaderreglementen op voor 2021, 2022 en 2023 met 
uitzondering van het subsidiereglement voor initiatieven in het Zuiden en het 
subsidiereglement Ondersteuning wijkcomités en de buurtcheque. 
 
Artikel 9 — Uitbetaling 
 

Na goedkeuring wordt de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer, vermeld op het 
aanvraagformulier. De aanvrager verbindt zich ertoe elke wijziging van zijn rekeningnummer 
onmiddellijk en schriftelijk mee te delen aan het Vrijetijdspunt (vrijetijd@roeselare.be).  
 
Artikel 10 — Controle 
 

In toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending 
van subsidies, is de begunstigde van de subsidie ertoe gehouden: 

• de Stad toe te laten, voor zover als nodig, de echtheid van de gegevens van de 
subsidieaanvraag te controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen met alle 
middelen die zij hieromtrent nodig acht; 

• de subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend; 

• elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om 
eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren. 
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Bij niet-naleving van deze bepalingen, kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of 
gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidie, in het jaar volgend op de aanvraag. 
Ook kan ze de toekenning van nieuwe subsidies opschorten voor het nieuwe jaar.  
 
Artikel 11 — Betwistingen/beroep 
 
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 subsidie aan de aanvrager, per aangetekende brief of afgifte tegen 
ontvangstbewijs gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen 
(Botermarkt 2, 8800 Roeselare). De postdatum of datum op het ontvangstbewijs gelden als 
bewijs. 
 
Tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen kan een beroep tot 
vernietiging bij de Raad van State worden ingesteld. Dat beroep dient de vereniging bij 
aangetekend schrijven binnen een termijn van 60 dagen, met ingang van de datum van 
ontvangst van de kennisgeving van deze beslissing, aan de Raad van State over te maken. 
 
Artikel 12 — Inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt in voege op 29 juni 2021 en kent aldus een einde op 31 december 
2023. 
 
Aldus vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 28 juni 2021. 
 

 
 


