AANVRAAGFORMULIER IMPACTSUBSIDIES
De gemeente Pepingen geeft een financiële compensatie aan de Pepingse verenigingen die
aantoonbare financiële schade hebben geleden voor gemaakte kosten of winstderving
(nettoverlies) naar aanleiding van de coronacrisis.
Ter info: het maximum subsidiebedrag per vereniging bedraagt € 1.125 in 2020, en € 1.125
in 2021.
Onderstaande vereniging dient een aanvraag in voor een impactsubsidie voor het jaar:
o 2020 (aanvraag in te dienen vóór 20.01.2021)
o 2021 (aanvraag in te dienen vóór 01.12.2021)
Naam vereniging

Naam contactpersoon vereniging

E-mailadres contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon
Rekeningnummer vereniging waarop
de impactsubsidie mag gestort worden
Soort erkende Pepingse vereniging:

Indien geen erkende Pepingse vereniging,
zijn de volgende voorwaarden allemaal
voldaan:
Wij zijn een:
o Jeugdvereniging
o Sportvereniging
o Culturele vereniging
o Seniorenvereniging
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o
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Jeugd
Sport
Cultuur
Senioren
Geen erkende Pepingse vereniging
De vereniging is een feitelijke vereniging of
een vzw
De vereniging heeft haar zetel in Pepingen
en wordt geleid door een bestuur
De vereniging organiseert haar activiteiten
op het grondgebied van Pepingen, tenzij er
in de gemeente geen aangepaste
infrastructuur aanwezig is
De vereniging heeft 1 jaar bewezen werking
binnen de gemeente Pepingen – minstens
vanaf 1/1/2019
De vereniging voert geen commerciële of
politieke activiteit uit

Gemaakte onkosten voor het organiseren van coronaproof activiteiten
(! uitgezonderd (zomer)kampen of speelpleinwerkingen !)

Het gaat hierbij over gemaakte onkosten om de activiteiten van je vereniging coronaproof te
organiseren, zodat de werking toch verder gezet kon worden.
In kolom 2 plaats je een korte omschrijving van de aard van de gemaakte kosten, bijv. aankopen
handgel, bewegwijzering, mondmaskers, plexischermen, extra kosten om lokalen dubbel te huren om
de capaciteit te verhogen, extra busvervoer, …
Enkel uitgaven in functie van het organiseren van een COVID-veilige activiteit komen in aanmerking.
In kolom 3 zet je de kostprijs. In kolom 4 zet je het nummer dat overeenkomst met het bewijsstuk dat
je in bijlage bij deze aanvraag toevoegt. Zet datzelfde nummer ook op het bewijsstuk (factuur,
kassaticket, …) zelf.
Naam activiteit

Omschrijving van de kosten

Kostprijs

Nr.
bewijsstuk

Financiële schade door het niet plaatsvinden van activiteiten

Het gaat hierbij om de financiële nettoverliezen omwille van gederfde (gemiste) inkomsten in het jaar
2020/2021 doordat evenementen omwille van de coronacrisis niet konden plaats vinden of anders
werden georganiseerd.
De vereniging dient te bewijzen dat deze activiteiten deel uitmaken van de reguliere werking door aan
te tonen dat deze voorzien waren in het jaarprogramma 2019 en 2020. Voeg het programma toe in
bijlage.
De financiële schade is aan te tonen door een financieel verslag of afrekening (inkomsten en uitgaven)
van de gelijkaardige activiteiten van 2018 en 2019 voor te leggen. Bewijsstukken in bijlage toe te
voegen.
Bijkomende staving kan door de dienst Vrijetijd opgevraagd worden.
Omschrijving aard van
de activiteit (dewelke
niet konden plaats
vinden of anders
georganiseerd werden)

Financiële schade door niet plaatsvinden van
activiteiten

Bewijsstukken

Gemaakte onkosten ondanks annulering van geplande activiteiten of kosten die bleven doorlopen

-

Gemaakte kosten voor activiteiten die omwille van de coronamaatregelen niet konden
doorgaan en definitief verloren zijn. De vereniging dient te bewijzen dat deze activiteiten deel
uitmaken van de reguliere werking door aan te tonen dat deze voorzien waren in het
jaarprogramma 2019 en 2020. Voeg het programma toe in bijlage.
Voorbeelden: voorschotten die niet kunnen teruggevorderd worden, betaald drukwerk, huur
lokalen die niet gebruikt zijn, (deels) terugbetaalde lidgelden, …

-

Vaste kosten die bleven doorlopen op het ogenblik dat er geen activiteiten konden doorgaan.
Voorbeelden: huur infrastructuur, verzekeringen, … exclusief vergoedingen voor
spelers/trainers

Naam en datum
Omschrijving aard van de kosten
activiteit/evenement/vaste
doorlopende kosten

Kostprijs

Nr.
bewijsstuk

De vereniging verklaart dit aanvraagformulier juist en volledig te hebben ingevuld, en de nodige
bijlagen te hebben toegevoegd.
Handtekening en naam van de contactpersoon van de vereniging:
Datum:

