Reglement ter ondersteuning van verenigingen en
adviesraden naar aanleiding van de coronacrisis
Dit reglement bevat de verschillende ondersteuningsmaatregelen voor Hoeilaartse verenigingen
en adviesraden die genomen worden naar aanleiding van de coronacrisis.
Artikel 1: Doel en inhoud van dit reglement
Omwille van de aangekondigde maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus dienden
heel wat verenigingen en adviesraden binnen de vrijetijdssector hun actieve werking stop te zetten,
te herorganiseren en/of te herbekijken. Ook de vrijetijdssector heeft hierdoor heel wat hinder
ondervonden en wacht nog heel wat uitdagingen.
Lokaal bestuur Hoeilaart wil via dit reglement de Hoeilaartse verenigingen en adviesraden positieve
energie en extra zuurstof geven om de kracht en creativiteit die ze telkens weer tonen een duwtje
in de rug te geven en te versterken voor de toekomst.
Via verschillende vormen, zoveel mogelijk op maat van de verenigingen en op een participatieve
manier, wordt het voorziene budget voor ondersteuning ingezet om te communiceren en
informeren, te initiëren, te ondersteunen en positieve energie te delen.
Dit reglement omvat verschillende ondersteuningsvormen en soorten premies.
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ALGEMEEN
Artikel 2: Regelgeving en middelen
Binnen de grenzen van de voorziene middelen in het meerjarenplan, de beschikbaarheid van
infrastructuur, materiaal en personeel, vult dit reglement de huidige reglementen voor
ondersteuning en subsidiëring van de lokale verenigingen en adviesraden aan of vervangt ze een
aantal bepalingen eruit waar dat tijdelijk wenselijk is.
Artikel 3: Timing
De realisatie van de doelstellingen in dit reglement is voorzien in de periode maart 2020 - zomer
2021 tenzij de coronamaatregelen een verlenging van bepaalde ondersteuningsvormen vereisen
en/of het lokaal bestuur een aanpassing van het reglement goedkeurt.
Aanvragen voor ondersteuning dienen uiterlijk op 30/06/2021 ingediend te worden en kunnen
enkel ingewilligd worden na goedkeuring en mits beschikbaarheid van middelen in het
meerjarenplan.
Bij ondersteuningsvormen die tijdsgebonden zijn, wordt dit ook duidelijk vermeld.
Artikel 4: Basisvoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor één van de ondersteuningsvormen en/of subsidies of premies
die opgenomen werden in dit reglement moet de vereniging/adviesraad voldoen aan volgende
voorwaarden:
• de vereniging of adviesraad is erkend
OF
• de vereniging is aangesloten bij een erkende adviesraad
OF
• de vereniging kan een actieve werking aantonen voor aanvang van de coronacrisis.
Wijkcomités die een buurtversterkend initiatief wensen te nemen, kunnen eveneens beroep doen
op bepaalde ondersteuningsvormen mits goedkeuring van hun aanvraag.
Wie voldoet aan de voorwaarden wordt verder in dit reglement benoemd als ‘vereniging(en)’.
Artikel 5: Aanvragen en opvolging aanvragen - terugvordering
Tenzij anders vermeld, wordt voor het aanvragen van ondersteuning een formulier ter beschikking
gesteld waarmee de nodige gegevens verzameld worden.
De vereniging verklaart zich akkoord om bijkomende informatie (mondeling en/of schriftelijk) te
bezorgen indien daarom verzocht wordt. Niet ingaan op dergelijke vraag kan aanleiding geven tot
het weigeren van de aanvraag.
Wanneer blijkt dat foutieve informatie bezorgd werd of middelen oneigenlijk aangewend werden,
kan een terugvordering gevraagd worden, kan toegang tot infrastructuur en/of gebruik van
materiaal geweigerd worden.
Artikel 6: Behandelen aanvragen en motivering beslissingen
Binnen de afdeling Leven wordt een team ‘postcorona’ samengesteld dat de uitvoering van de
doelstellingen en opvolging van aanvragen in het kader van dit reglement behartigt. Het team
bestaat uit minstens volgende medewerkers van de dienst Vrije Tijd: het afdelingshoofd Leven, de
betrokken beleidscoördinator en de beleidsmedewerker actief rond participatie. De bevoegde
schepen kan desgewenst deelnemen aan overleg in dit kader.
Dit team adviseert het college van burgemeester en schepenen (verder ‘college’ genoemd) dat de
uiteindelijke beslissingen neemt. Bij negatief advies, weigering of afwijkende beslissing wordt dit
steeds grondig gemotiveerd. Indien de aanvrager niet akkoord gaat met deze beslissing, kan de
vereniging gehoord worden door het college.
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DEEL 1: FINANCIËLE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

RECHTSTREEKSE FINANCIËLE STEUN
1.1. WERKINGSTOELAGEN 2020-2021
In afwijking van de geldende reglementen in verband met de reguliere werkingstoelagen voor
verenigingen en adviesraden en voor zover reeds voorzien in het meerjarenplan, wordt de
werkingstoelage voor 2020 betaald na een vereenvoudigde procedure en na advies van de
bevoegde adviesraad:
a.
b.
c.
d.
e.

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

de jeugdwerkverenigingen: na advies van de jeugdraad
de sportverenigingen: na advies van de sportraad
de socio-culturele verenigingen: na advies van de cultuurraad
andere verenigingen: na advies van de bevoegde raad of na goedkeuring college
de gemeentelijke adviesraden: na het bezorgen van de nodige verklaring op eer

Dit artikel is niet van toepassing voor verenigingen die aangesloten zijn bij de Gemeentelijke Raad
voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) en via die weg subsidie ontvangen. De voorziene
middelen voor ontwikkelingssamenwerking worden via de GROS uitbetaald.

> Erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen ontvangen in 2020 een werkingstoelage die
minstens gelijk is aan deze van 2019, tenzij blijkt uit een verantwoordingsnota/-gesprek dat de
werking van de vereniging sinds de vorige indienperiode grondig gewijzigd is.

> Verenigingen die recent erkend werden en 1 jaar werking kunnen aantonen en verenigingen die
vorig jaar geen aanvraag deden, kunnen alsnog een aanvraag indienen die beoordeeld zal worden
op basis van de geldende voorwaarden in de bestaande subsidiereglementen.

> Na goedkeuring van dit reglement krijgen de verenigingen het aanvraagformulier toegestuurd
(ook te vinden op www.hoeilaart.be).
Via dit formulier bezorgen verenigingen:
•
•
•

een aantal gegevens voor herbevestiging of versnelde aanvraag van hun erkenning;
een summier overzicht van hun activiteiten waaruit blijkt dat de vereniging een actieve
werking ‘voor corona’ aantoont en plannen voor de toekomst duidelijk maakt;
de noodzakelijke informatie voor correcte uitbetaling van deze subsidie.

Dit formulier moet ingevuld en uiterlijk op 30 september 2020 ingediend worden bij de dienst Vrije
Tijd. Na verwerking van de gegevens en met het advies van de bevoegde adviesraad, wordt het
overzicht van de toelagen voor goedkeuring voorgelegd aan het college.
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1.2. IMPULSSUBSIDIE
1.2.1 Het huidig subsidiereglement voor cultuurprojecten (GR 02/07/2012) wordt tijdelijk
uitgebreid voor alle verenigingen en adviesraden die voldoen aan de basisvoorwaarden van
dit reglement en voor de periode van 01/09/2020 tot en met 31/08/2021.
Deze impulssubsidie heeft betrekking op alle gemeenschapsvormende activiteiten en
projecten die in die periode georganiseerd worden.
1.2.2 De activiteit of het evenement wordt georganiseerd tussen 01/09/2020 en 31/08/2021 in
het kader van de reguliere werking van de vereniging of adviesraad of is er een uitbreiding
van. Eén initiatief kan over meerdere dagen gespreid plaatsvinden.
1.2.3 Voor deze impulssubsidie komen uitsluitend initiatieven in aanmerking die
▪ toegankelijk zijn voor iedereen;
▪ gratis aangeboden worden of democratische deelnameprijzen hanteren
(gebaseerd op de tarieven van toepassing vorig werkjaar);
▪ georganiseerd worden door één of meerdere verenigingen en/of adviesraden;
▪ georganiseerd worden binnen de vooropgestelde periode;
▪ zich situeren binnen de vrijetijdsdomeinen (cultuur, sport, vorming,
evenementen …).
1.2.4 De aanvraag voor impulssubsidie wordt voor aanvang van de activiteit ingediend bij het
lokaal bestuur, ter attentie van de dienst Vrije Tijd die deze aanvragen zal behandelen en
na advies ter goedkeuring voorlegt aan het college.
1.2.5 De aanvraag voor impulssubsidie gebeurt via een aanvraagformulier dat ter beschikking
gesteld wordt en bevat minstens volgende gegevens:
▪ gegevens van de organisator;
▪ omschrijving van het initiatief (en overzicht van de veiligheidsmaatregelen die in
acht genomen zullen worden);
▪ gedetailleerde begroting van inkomsten en uitgaven (volgens het ‘goede
huisvader-principe’ opgesteld).
1.2.6 De aanvraag wordt behandeld en geadviseerd door het team postcorona binnen de dienst
Vrije Tijd. Dit gebeurt binnen de 4 weken na ontvangst van de aanvraag.
De aanvraag wordt met het advies voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen dat beslist tot het al dan niet toekennen van de impulssubsidie.
Negatieve adviezen en/of beslissingen worden duidelijk en grondig gemotiveerd.
1.2.7 In geval van akkoord van het college van burgemeester en schepenen wordt een initiatief
gesubsidieerd en ondersteund met:
▪ een tussenkomst bepaald op basis van het geraamd verlies met een maximum van
1500 euro en zonder het verlies te boven te gaan;
▪ logistieke steun door het ter beschikking stellen van infrastructuur en materiaal.
1.2.8 Na afloop dient de organisator binnen de maand een afrekening, vergezeld van
bewijsstukken van inkomsten en uitgaven, in zodat de uiteindelijke subsidie bepaald en
uitbetaald kan worden (zonder het eventuele verlies te overschrijden).
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1.3. NOODFONDS
Erkende verenigingen waarvan de toekomstige werking omwille van de coronacrisis in gevaar komt
door een dreigend financieel tekort en/of die omwille van de crisis enkel kunnen overleven door
lidgelden sterk te verhogen, kunnen een aanvraag indienen om beroep te doen op middelen uit
een noodfonds.
Het lokaal bestuur Hoeilaart voorziet hiervoor een budget dat op maat van de aanvrager en op
basis van wederzijds vertrouwen uitbetaald kan worden in 2020 of 2021 op voorwaarde dat de
aanvraag gebeurt voor 30/06/2021 en binnen de perken blijft van de middelen die voorzien zijn in
het meerjarenplan.

> Aanvragen voor het noodfonds kunnen enkel ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college
na een gesprek, grondig onderzoek en evaluatie door het team postcorona binnen de dienst Vrije
Tijd en de bevoegde schepen.
> Erkende verenigingen die aanspraak willen maken op middelen uit het noodfonds dienen
minstens volgende informatie te bezorgen:
• overzicht van inkomsten en uitgaven van het voorgaand werkjaar (werkjaar voor corona
tot zomer 2020);
• huidige stand van de financiële tegoeden (kas, zicht- en spaarrekening …);
• overzicht van geraamde inkomsten en uitgaven voor het lopende werkjaar tot eind 2021;
• overzicht van de eigen reeds ondernomen en geplande acties om de werking te behouden;
• gevraagd bedrag uit het noodfonds.
> Een afvaardiging van de erkende vereniging wordt voor de behandeling van de aanvraag
uitgenodigd voor een overleg en toelichting bij deze aanvraag en de bezorgde gegevens. De
aanvrager blijft ook ter beschikking voor verdere opvolging en eventuele toelichting bij de
besteding van de middelen.
> Bezorgde gegevens in het kader van dergelijke aanvraag voor ondersteuning zullen enkel
vertrouwelijk en in gesloten zitting behandeld worden.
> Het lokaal bestuur engageert zich om aanvragers via regelmatig overleg en opvolging te blijven
begeleiden waar mogelijk en zo lang als wenselijk.
> Ook voor het noodfonds blijft terugvordering van middelen mogelijk als blijkt dat deze niet ter
goeder trouw aangevraagd werden, oneigenlijk gebruikt werden of wanneer er twijfel rijst over de
correctheid van de bezorgde gegevens.
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ONRECHTSTREEKSE FINANCIËLE STEUN EN LOGISTIEKE STEUN
1.4. GEBRUIK GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR
In de zomerperiode 2020 werd gedurende een groot deel van de sluitingsperiode van de
vrijetijdsinfrastructuur een sheltertent geplaatst in het gemeentepark zodat onder meer buiten
sporten aangenaam kon verlopen. Zo lang de verenigingen het wensen en het budget het toelaat,
kan hier gratis gebruik van gemaakt worden.
Hoeilaartse verenigingen die gebruik maken van gemeentelijke (vrijetijds)infrastructuur worden
voor een bepaalde periode vrijgesteld van betaling van huur, nutsvoorzieningen en
basisondersteuning door medewerkers voor activiteiten die passen binnen de reguliere werking
van de vereniging.
Deze vrijstelling geldt niet voor private en economische sectoren zoals handelaars of bedrijven,
concessiehouders, private huurders …
Deze maatregel is van toepassing voor alle verenigingen die een aanvraag voor reservatie indienen
voor zover de vrijetijdsinfrastructuur beschikbaar is binnen de gestelde termijnen zoals
weergegeven in de tabel hieronder. Afwijkingen hierop kunnen aangevraagd worden bij de dienst
Vrije Tijd en toegestaan worden mits goedkeuring door het college.
De vrijstelling geldt voor volgende betrokkenen en periodes:
GEBRUIKER(S)

VERENIGINGEN

VERENIGINGEN

VERENIGINGEN

VERENIGINGEN
VERENIGINGEN

INFRASTRUCTUUR

PERIODE ACTIVITEIT

SPORT- en JEUGDCENTRUM KOLDAM

Geannuleerde activiteiten

+ PARKPAVILJOEN

voorjaar 2020

GC FELIX SOHIE

Geannuleerde activiteiten
voorjaar 2020

SPORT- en JEUGDCENTRUM KOLDAM

mei/juni/zomer 2020

+ PARKPAVILJOEN

(heropening infrastructuur)

GC FELIX SOHIE
SPORT- en JEUGDCENTRUM KOLDAM
+ PARKPAVILJOEN

mei/juni/zomer 2020
(heropening infrastructuur)

SOORT

Huur gebruik lokalen

Huur gebruik lokalen

Huur gebruik lokalen

Huur gebruik lokalen

01/09/2020 tot 30/06/2021 Huur gebruik lokalen

VERENIGINGEN

GC FELIX SOHIE

01/09/2020 tot 30/06/2021 Huur gebruik lokalen

VERENIGINGEN

SPORT- en JEUGDCENTRUM KOLDAM

01/09/2020 tot 30/06/2021

VERENIGINGEN

GC FELIX SOHIE

01/09/2020 tot 30/06/2021

TENNIS

Site Tennis De Jonge Wingerd

Maart 2020 tot 30/06/2021

Gebruikersvergoeding

ERCH

Site voetbalterreinen ERCH

Maart 2020 tot 30/06/2021

Gebruikersvergoeding

Jeugdlokalen JOENGELE en JEUGDHUIS Maart 2020 tot 30/06/2021

Gebruikersvergoeding

CHIRO/SCOUTS/
JEUGDHUIS
TENNIS / ERCH /
CHIRO/SCOUTS/
JEUGDHUIS

Maart 2020 tot 30/06/2021

Inzet logistieke
medewerkers
Inzet theatertechnieker
(basispakket)

Nutsvoorzieningen
(voor vergelijkbaar verbruik)
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1.5. GEBRUIK MATERIAAL GEMEENTELIJKE UITLEENDIENST
Verenigingen en adviesraden kunnen van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021 gratis
gebruik maken van het materiaal dat op dat moment beschikbaar is in de gemeentelijke
uitleendienst en voor zover de medewerkers van de bevoegde dienst kunnen ingaan op de
aanvraag. De tarieven die opgenomen werden in het ‘reglement voor uitlening van gemeentelijk
materiaal’ (goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 april 2016) zijn in die periode
niet van toepassing voor gebruik bij initiatieven die passen binnen de reguliere werking van de
vereniging.
De overige bepalingen uit het uitleenreglement blijven onverminderd van toepassing.

1.6. INVESTEREN IN GEMEENTELIJKE UITLEENDIENST
Het lokaal bestuur Hoeilaart voorziet in een extra investering voor aankoop van materiaal voor de
gemeentelijke uitleendienst. Hierbij wordt vooral ingezet op bijkomend materiaal voor de
organisatie van activiteiten in openlucht en voor het ‘coronaproof’ organiseren.

1.7. CORONAMATERIAAL VOOR VERENIGINGEN EN INFRASTRUCTUREN
MATERIAAL VOOR VERENIGINGEN
Elke erkende vereniging zal in 2020 een coronapakket ontvangen met materiaal om de werking
van de vereniging verder coronaproof te maken.
De samenstelling van de pakketten kan variëren in functie van de grootte van de vereniging en de
aard van de activiteiten.
Voor de samenstelling van deze pakketten worden de actuele noden van verenigingen nog verder
bevraagd in augustus/september 2020 en wordt het advies van het interradenoverleg gevraagd.
Volgende voorstellen werden intussen verzameld voor ‘coronamateriaal verenigingen’:
plexischermen voor kassa's en togen, mondmaskers, alcoholgel, dispensers voor handgel en zeep,
vloeibare zeep, afzetlint, vloermarkeringstape, manuele tellers, wegwerpdoekjes...
ALGEMEEN GEBRUIK INFRASTRUCTUUR
In alle gemeentelijke (vrijetijds)infrastructuren worden de nodige maatregelen getroffen rond
onderhoud, circulatie, capaciteit … van de lokalen en worden afspraken gemaakt voor het correct
gebruik en onderhoud van de lokalen. Waar nodig wordt hiervoor extra personeelsinzet voorzien.
Daarnaast wordt in deze infrastructuren ook het nodige materiaal voorzien om
veiligheidsmaatregelen te kunnen opvolgen (handgeldispensers, zichtbare richtlijnen …).
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GEBRUIKERS INFRASTRUCTUUR MET GEBRUIKERSOVEREENKOMSTEN OF EIGEN
UITBATING
Verenigingen die een gebruikersovereenkomst afsloten met het lokaal bestuur Hoeilaart voor het
gebruik van infrastructuur of zelf hun sportinfrastructuur beheren op ons grondgebied en hierbij
zelf instaan voor het onderhoud ervan, ontvangen een pakket met onderhouds- en
hygiënemateriaal zodat ook zij hun lokalen ‘coronaproof’ kunnen maken.
Het gaat om volgende verenigingen actief in Hoeilaart:
Chiro Hoeilaart
De Jonge Wingerd
HTC Isca
Jeugdhuis De Serre

ERCH
Scouts en Gidsen De Korrelaar
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DEEL 2: INHOUDELIJKE ONDERSTEUNING EN POSITIEVE ENERGIE
INHOUDELIJKE ONDERSTEUNING
1.8. TEAM POSTCORONA EN PARTICIPATIE
Binnen de dienst Vrije Tijd vormen een aantal beleidsmedewerkers en het afdelingshoofd een
werkgroep die op regelmatige basis de opvolging en realisatie van de doelstellingen van dit
reglement en de uitvoering ervan bespreekt en evalueert. Het team bestaat uit minstens volgende
medewerkers van de dienst Vrije Tijd: het afdelingshoofd Leven, de betrokken
beleidscoördinator(en) en de beleidsmedewerker actief rond participatie. De bevoegde schepen
kan desgewenst deelnemen aan overleg in dit kader.
Via het interradenoverleg en de betrokken adviesraden blijven we ook werken aan een participatief
traject waarbij verenigingen zo veel mogelijk betrokken worden en advies gevraagd wordt aan de
bevoegde adviesraden.
Waar nodig of wenselijk formuleert dit team adviezen aan het college in verband met de toekenning
van de voorziene middelen, voorziene investeringen, eventuele bijsturing van dit reglement …
Het team brengt regelmatig verslag uit aan het college over de stand van zaken en formuleert
voorstellen voor aanpassing van dit reglement indien de situatie dit wenselijk maakt.
Het team staat ook in voor een ruimere impactbevraging in verband met de effecten van de
coronacrisis en de uitvoering van dit reglement.

1.9. EXTRA PROFESSIONELE TIJD VOOR BEGELEIDING VERENIGINGEN EN
RADEN
Het team postcorona wordt gedurende 3 maand versterkt met een deeltijds medewerker die
specifiek ingeschakeld wordt voor de uitvoering van dit reglement en de realisatie van de
doelstellingen ervan.
Gedurende die periode is deze medewerker in de eerste plaats ook beschikbaar voor verenigingen
met vragen, nood aan informatie of wanneer er hulp nodig is bij het indienen van een
ondersteuningsaanvraag, …
Daarnaast zorgt deze medewerker voor de praktische uitvoering van een aantal aspecten, het
opvolgen van aanvragen, het verzamelen van gegevens, prijsaanvragen …

1.10. COMMUNICATIE EN INFORMATIE
AANSPREEKPUNT
Zo lang de situatie het vraagt, neemt een medewerker binnen de dienst Vrije Tijd de taak van
projectleider voor de realisatie van deze ondersteuningsmaatregelen op zich. Deze projectleider
zal in de eerste plaats ook het aanspreekpunt zijn voor de medewerkers van het lokaal bestuur die
hierover vragen/suggesties hebben vanuit hun specifiek beleidsdomein.
Naast de specifieke beleidscoördinatoren is hij/zij ook een aanspreekpunt voor verenigingen en
adviesraden die in dit verband vragen, suggesties of nood hebben aan ondersteuning.
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DATABANK
De opgedane kennis en goede praktijkvoorbeelden, verzamelde tips en tricks, maatregelen …
worden permanent gebundeld en geactualiseerd zodat nuttige informatie over de beleidsdomeinen
heen ter beschikking gesteld kan worden voor geïnteresseerden.
Om het beeld van de impact die de coronacrisis heeft op het vrijetijdsaanbod, de verenigingen en
vrijwilligers en de deelnemers aan het gemeenschapsleven actueel te houden, worden deze ook in
de toekomst bevraagd en de resultaten ervan getoetst aan bovenlokale onderzoeken hierover.
De impact van deze crisis zal zeker niet enkel financieel voelbaar zijn, maar vooral ook op logistiek
en pedagogisch vlak heel wat uitdagingen met zich meebrengen. Voortdurend kunnen bijsturen
waar nodig en wenselijk zal enkel mogelijk zijn wanneer er voldoende monitoring is.

1.11. TRAJECT

OM

‘CORONAPROOF’

TE

WORDEN

EN

DUURZAAM

TE

VERSTERKEN
VORMING VOOR VRIJWILLIGERS EN BESTUURDERS
In het najaar van 2020 worden verenigingen en adviesraden opnieuw bevraagd over de noden die
ze ervaren rond de heropstart en verdere organisatie van hun vereniging. Waar nodig en wenselijk
wordt hier een bijkomend vormingstraject voor georganiseerd dat ingepast wordt binnen het
bestaande ondersteuningsbeleid voor verenigingen en vrijwilligers.
In het voorjaar van 2021 staat een project op het programma dat via een intergemeentelijke
samenwerking met de gemeente Overijse en Archeduc-Vormingplus vorm zal krijgen.

VRIJWILLIGERSLOKET
Het online vrijwilligersplatform dat tijdens de coronacrisis gratis gebruikt kon worden, heeft z’n nut
bewezen voor een aantal inwoners en zorgde voor een grote groep vrijwilligers die hun hulp voor
specifieke taken via die weg aanboden.
Het lokaal bestuur zorgt voor het behoud van een dergelijk digitaal platform dat ook door
verenigingen gebruikt kan worden in de toekomst.

POSITIEVE ENERGIE
1.12. CAMPAGNE
Via een communicatiecampagne die bestaat uit verschillende onderdelen en gespreid wordt in de
tijd worden verenigingen en vrijwilligers op een positieve manier in de kijker gezet.
Deze campagne moet nog vorm krijgen maar er wordt alvast gedacht aan het extra inzetten op
digitale informatie, papieren informatiedragers, gadget, infoportieken …
In overleg met de sector en betrokken diensten wordt dit in het najaar van 2020 verder uitgewerkt.

1.13. BEDANKT VRIJWILLIGER!
Bovenop de reeds voorziene middelen voor ondersteuning van het vrijwilligerswerk in onze
gemeente, wordt extra budget voorzien om in het voorjaar van 2021 zo veel mogelijk vrijwilligers
op een positieve manier in de kijker te zetten en te bedanken voor hun inzet.
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