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NIEUWE REGLEMENTEN ERKENNING,
SUBSIDIES EN PARTICIPATIE

Covid-19
Corona raakt ons allemaal. De onzekerheid over wat nog kan komen,
baart velen zorgen. Het brengt langs de andere kant ook het
mooiste in de mens naar boven. We vinden elkaar als nooit tevoren,
ook al is dat niet in levenden lijve. De sociale leegte wordt gevuld
met prachtige initiatieven voor mensen die dat nu het meest nodig
hebben.
De sociale leegte is een krachtige katalysator voor samenhorigheid.
Het is hartverwarmend om te zien op hoeveel manieren we proberen
met elkaar in contact te blijven, om gezamenlijke momenten te
maken. Laten we deze kracht dan ook niet vergeten eens deze crisis
achter de rug is.
Veel verenigingen doen ook hun uiterste best om hun leden
zinvolle activiteiten en uitdagingen aan te bieden, nu de fysieke
bijeenkomsten noodgedwongen afgelast worden.
Wat doet jouw vereniging in deze periode? Hebben jullie tips voor
andere verenigingen? Stuur dit snel naar verenigingen@mortsel.be
als we deze info mogen delen met anderen.

Meer info over de maatregelen vind je op
https://www.mortsel.be/coronavirus

Het coronavirus stak stokken in de wielen van de ‘Informatietank’.
Deze stond gepland op 31 maart en werd uitgesteld. We hadden jullie
heel graag toelichting gegeven bij de praktische afhandeling van de
nieuwe reglementen erkenning, subsidiëring en participatie. Ook een
woordje uitleg over de UiTPAS stond op de planning.
Zodra er meer duidelijk is rond het verdere verloop van de maatregelen
rond het virus, zullen wij een nieuw moment plannen en dan zijn jullie
de eerste om dit te horen.
De subsidies voor dit jaar worden
aangevraagd en betaald volgens de
huidige reglementen. We passen de
reglementen toe die van kracht waren op 1
januari van het huidige subsidiejaar, zoals
gesteld in de huidige voorwaarden voor
subsidiëring. De aanvraagformulieren
zullen hiervoor tijdig ter beschikking
worden gesteld aan de verenigingen.

MAAND VAN DE SPORTCLUB #mvds#sportinjekot#Mortsel
Veel sportverenigingen houden hun leden actief bezig tijdens deze
gedwongen pauze. We pikken deze initiatieven graag reeds op als
opwarmer voor de maand van de sportclub in september. Vorig jaar
wonnen we een prijs en daar willen we uiteraard dit jaar opnieuw naar
meedingen!
Doen jullie mee?
Voorzie je filmpjes van de hashtags #mvds#sportinjekot#mortsel en
moedig je leden aan om dit ook te doen als ze zelf filmpjes posten!
Ons volgende doel wordt dan de allround award winnen... Je leest
hierover meer in ons volgende M magazine!

Actief in de buurt
Heeft jouw vereniging
veel contact met de
buurtbewoners of met
andere verenigingen in de
buurt? Misschien delen
jullie een lokaal? Wat doen
jullie zoal samen en voor
elkaar? Laat het weten via
verenigingen@mortsel.be.

archieffoto die dateert van voor de coronacrisis

Beste buren
De Beste Buren. Heb jij ze? Wonen naast jou die mensen waar je elk moment
bij terecht kan voor een ei of voor vijf minuten kinderopvang? Regelmatig een
babbeltje en elkaars sleutel in de sleutelkast. Jij bent er ook voor hen, zo gaat
dat, jullie hebben iets aan elkaar.
Nu zeker. Ook al is het nu wat anders. Dat gaat wel weer voorbij. Maar denk eens
even, is het nu niet het moment om die mensen te bedanken, voor wat ze deden,
en voor wat ze ongetwijfeld nog gaan doen?
Dachten wij ook. Via mortselbestuift.be kan je hen nomineren. Vertel ons jullie
verhaal, bestoef hen, zet hen in de digitale bloemen. We verzamelen alle verhalen
en delen ze met Mortsel. En wat meer is, Mortsel kan mee kiezen wie nu echt de
meeste chance heeft, wie de àllerbeste buren heeft...
Spannend? Echt hé.
Nomineren kan vanaf nu tot en met 23 april. Stemmen kan tot 7 mei. Meer nieuws
over de bekendmaking van de winnaar volgt!

Wil je graag iets doen met
je buren? Wil je met je
vereniging een bepaalde
doelgroep
in
Mortsel
bereiken? Heb je vragen
over de wijk waar jouw
vereniging actief is? Neem
dan contact op met één
van de opbouwwerkers! Je
leest het goed, meervoud.
Joeri Kussé heeft er een
nieuwe collega bij: Ellen
Belis.
Beide
collega’s
staan samen in voor het
opbouwwerk in Mortsel
en richten zich op alle
leeftijdsgroepen.
Je kan hen bereiken via
e-mail:
joeri.kusse@mortsel.be of
ellen.belis@mortsel.be.

Oproep gezinsactiviteiten /
intergenerationele activiteiten
We werken aan een overzicht van
activiteiten en sporten in Mortsel, gericht
op gezinnen of het samenbrengen van
verschillende generaties. Organiseert jouw
vereniging turnles voor grootouders met
hun kleinkinderen, wandelingen voor het
hele gezin, cursussen voor moeders met
dochters...?
Stuur snel een mailtje naar verenigingen@
mortsel.be zodat de activiteit zeker mee
wordt opgenomen in dit aanbod.
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