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NIEUWS VAN MORTSEL
NIEUW REGLEMENT ERKENNING EN SUBSIDIËRING VERENIGINGEN
Heuglijk nieuws!
Verenigingen van vandaag zijn anders dan die van pakweg 30 jaar
geleden. Dat is logisch, want als een vereniging doet wat ze zegt
te doen, ‘mensen verenigen’, dan kom je meteen tot de essentie van
dit verhaal. Het gaat over de mensen. Het gaat over de mensen van
vandaag, niet over die van 30 jaar geleden.
In Mortsel gaven we ondersteuning aan verenigingen op verschillende
manieren: met infrastructuur, met communicatie en informatie en met
subsidies. Toen we een inventaris maakten van deze ondersteuning,
merkten we dat de middelen niet altijd even eerlijk verdeeld werden.
Met de nieuwe reglementering waarderen we al onze verenigingen op
een gelijke manier.
Bovendien herkenden in het verleden niet alle verenigingen hun werking
in onze subsidiereglementen. We bieden met deze nieuwe reglementen
een kader waarbinnen elke vereniging eigen accenten kan leggen.
Binnen dit kader kunnen mensen keuzes maken om al dan niet
inspanningen te doen die voor hen en hun vereniging interessant zijn.
En dan is tenslotte ook het decor veranderd. De ambtenarij is opgefrist,
en dit zowel op Vlaams niveau als op het lokale gebied, hier in Mortsel.
We moderniseerden de structuren waarbinnen we werken. We maakten
het eenvoudiger, zodat we ons niet constant zouden vastlopen op
regels en artikels en uitzonderingsgevallen. We zochten naar een
meer gelijkvormig beleid, iets wat over de muren van de verschillende
domeinen kon ingezet worden. De nieuwe reglementering maakt het
jullie makkelijker om te weten te komen op welke ondersteuning jullie
beroep kunnen doen en op welke manier jullie die kunnen aanvragen.
Het resultaat is een reglement met een transparante en eenvormige
structuur die mee is met zijn tijd. Het is een eerlijke basis om van te
vertrekken.

NIEUW
Op 26 mei 2020 werden de nieuwe reglementen inzake erkenning en
subsidiëring van verenigingen, alsook ontwikkelingssamenwerking
en participatie, goedgekeurd door de gemeenteraad.
Wat betekent dit nu in de praktijk voor de huidige erkende
verenigingen?
De erkenningen zijn geldig tot 31 augustus 2020. Alle verenigingen
die opnieuw erkend willen worden, kunnen vanaf nu een nieuwe
aanvraag indienen. Een aanvraag tot erkenning kan op eender
welk moment ingediend worden, de erkenningen gelden dan tot
31/12/2025.
Alle aanvragen kunnen vanaf nu digitaal of op papier ingediend
worden. Uiteraard geven we de voorkeur aan digitale aanvragen,
zodat deze ook veel sneller kunnen behandeld worden. Verkies je
absoluut een papieren aanvraagformulier? Laat het ons weten en
we sturen het onmiddellijk op!
Alle info, reglementen en formulieren voor de verenigingen vind
je op www.mortsel.be/verenigingen.

Om in 2021 in aanmerking te komen voor subsidies, moet de
vereniging ten laatste op 1 september 2020 een erkenning
aanvragen, aangezien dan de beoordelingsperiode voor de
subsidiëring start.
Wil je graag weten op welke subsidies jouw vereniging
recht zou kunnen hebben?
Volgende week ontvangen jullie alle informatie over de
prioriteiten en indicatoren voor de werkingstoelagen. We
voorzien ook tijd om met jullie allemaal het gesprek aan te
gaan om jullie individuele dossiers te bekijken en jullie goed
te informeren. Jullie zullen een link krijgen om rechtstreeks
een afspraak te boeken op een zelfgekozen uur.

Ook nog
DE GEMEENTERAAD KEURDE TEVENS VOLGENDE
NIEUWE REGLEMENTEN GOED:
� Reglement kampsubsidie
� Reglement subsidie kadervorming
� Reglement mondiaal (Noordsteun / Zuidsteun) - voorheen
‘ontwikkelingssamenwerking’
� Participatiereglement (met o.a. de nieuwe impulssubsidie
voor kleinschalige en innovatieve projecten).
Je kan de reglementen volledig nalezen op
www.mortsel.be/verenigingen onder ‘reglementen’.
Vragen en opmerkingen mag je sturen naar verenigingen@mortsel.be

De subsidieaanvragen voor dit jaar worden nog behandeld volgens de
oude reglementen (jeugd, sport, cultuur), zoals eerder reeds werd bekend
gemaakt. Deze hebben immers betrekking op de periode 01/09/2019 31/08/2020. De aanvraagformulieren voor de subsidies worden in juni en
juli per e-mail naar alle verenigingen gestuurd.

V.U.: burgemeester Erik Broeckx, Boechoutselei 95, 2640 Mortsel.

OPTIMAAL
DIGITAAL
Voor geëngageerde en geïnteresseerde
ouders, leden, vrijwilligers, burgers:
de nieuwsbrief voor de verenigingen vind
je ook steeds terug op onze website.

www.mortsel.be/verenigingen
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