Nieuwsbrief voor en van het Hoeseltse verenigingsleven
17 maart 2021

Hallo!

We horen zo weinig van elkaar. En daar willen we wat aan doen!
Voortaan ontvangen de erkende Hoeseltse verenigingen regelmatig een
nieuwsbrief met daarin interessante weetjes.
Vanuit de dienst vrij tijd wordt deze nieuwsbrief verzonden naar alle
erkende verenigingen.
Wil je deze mails toch liever niet ontvangen? Laat het dan gewoon even
weten door een reply op deze mail met de boodschap ‘uitschrijven nieuwsbrief’.
Veel leesplezier met deze eerste (extra lange) nieuwsbrief!

Gemeentelijke subsidies
sportclubs

JAARLIJKSE SUBSIDIE
Alle sportclubs kunnen jaarlijks in hun sport-info-dossier (SID) een aanvraag
subsidie indienen.
Dit jaar wordt de subsidie nog berekend op basis van de twee subsidiereglementen ‘werking clubs’
en ‘kwaliteitsverhoging begeleiders/coördinators jeugdsport’.
In 2021 zullen beide subsidiereglementen vervangen worden door nieuwe reglementen.
CORONA SUBSIDIE
Dit jaar konden de clubs in hun SID aanvraagdossier aangeven welk de effecten
waren van de corona maatregelen op hun werking. Het gemeentebestuur besloot om 50.000 € van het coronanoodfonds te verdelen onder de sportclubs
die een dossier indienden.
Het bedrag zal uitbetaald worden worden in twee trappen:
Op 8 maart werd reeds een totaal van 33.338 € verdeeld. De criteria waarop
de bedragen werden berekend, werden in overleg met de adviesraad sport en
beweging (AAS&B) bepaalt.
De wijze waarop het resterend bedrag zal verdeeld worden, hangt af van de evolutie en de effecten van de coronacrisis.

Tot 6.000 euro per
project dankzij Nike
community impact fund
Werk aan sportkansen voor
kwetsbare kinderen en jongeren
van 3 tot 21 jaar.
Clubs kunnen een project indienen dat sportkansen geeft aan
kwetsbare kinderen en jongeren
(3 tot 25 jaar) die veelal buiten het
reguliere sportcircuit vallen, om te
bewegen en te sporten. Het Nike
Community Impact Fund België
stelt tot max. 6.000 euro beschikbaar per geselecteerd project.
Werk samen, zoek partners, andere verenigingen, scholen, overheid
en eventueel bedrijven en dien
jouw project in. De clubs moeten
de aanvraag indienen. De sportdienst of de scholen kunnen dus
zelf geen project indienen, maar
kunnen natuurlijk wel een ideale
tussenschakel vormen.
Indienen kan tot en met 22 maart
2021.
Alle informatie vind je terug op de
website van de Koning Boudewijnstichting.

Een vernieuwde vrijetijdsdienst

Wie de HMG gelezen heeft of ondanks de coronamaatregelen de
laatste maanden toch nog in Ter
Kommen geweest is heeft zeker gemerkt dat er wat gewijzigd is binnen
de vrijetijdsdiensten.
Er is nu één vrijetijdsloket voor de bevolking. Voorlopig situeert zich dit in
het bureel waar eerder Ann en Hilde
zaten. Aan het vrijetijdsloket kunnen
burgers en verenigingen terecht voor
alles wat met sport, cultuur, jeugd of
toerisme te maken heeft
Bijvoorbeeld: tickets voor culturele
voorstellingen, inschrijvingen voor
sportlessen, toeristische basisinfo,
kopen van wandel- en fietskaarten
en Hoeseltse publicaties, reserveren van de sporthal, huren van vergaderlokalen of de zaal van GC Ter
Kommen, reservaties van de uitleendienst, subsidieaanvragen, enz.
Wie doet wat?
• Het loket wordt momenteel bemand door Yves Beckers.
• Patrick Leenders, Steve Jans en
Yves Voncken zijn de diensthoofden en blijven de verantwoordelijkheid nemen over hun respectievelijke werkdomein (sport – jeugd
– cultuur).
• Kurt Driesen staat halftijds in voor
het ontwikkelen van het toeristisch beleid.
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• De diensten worden administratief ondersteund door:
- Ann Somers voor alle financiële
aangelegenheden van de vzw’s
(boekhouding, facturatie, betalingen, jaarrekeningen,…) en de
kermissen.
Het bureel van Ann bevindt zich
momenteel boven de sporthal,
langs het vergaderlokaal.
- Hilde Achten voor de coördinatie van logistiek team, jeugdprogrammatie cultuur, vormingsactiviteiten, beheer/uitbating GC
(dranken, stockbeheer, afvalbeheer, unisono,…) verzekeringen,
ondersteuning loket,…
Het bureau van Hilde bevindt
zich nu in het bureel waar Yves
Voncken tot nog toe zat.
- Nog dit voorjaar zal er een communicatieambtenaar
worden aangeworven. Deze staat
halftijds in voor de communicatie van de vrijetijdsdiensten
(marketing, drukwerken, promotie activiteiten, perscontacten, infoborden, TV-schermen,
nieuwsbrieven,
UitinHoeselt,
GPDR-wetgeving,…) en halftijds
voor de algemene gemeentelijke
communicatie (perscontacten,
HMG, website, sociale media,…)
Het bureel van de communicatieambtenaar wordt voorzien in
het bureel waar momenteel Kurt
Driesen zit.

- de loketmedewerkers: administratieve ondersteuning zoals
agendabeheer,
uitleendienst,
zaalen
lokaalreservaties,
adressenbestanden, sleutelbeheer, in-en uitgaande post,…
• De taak van Geert Thonnon wordt
uitgebreid van ‘beeld- en geluidstechnieker’ naar ‘technisch beheerder’. Dat houdt in dat Geert
alle technische zaken m.b.t. de
gebouwen op de site Ter Kommen
(sporthal, gemeenschapscentrum,
’t Fabriek en ’t zwembad) voor zijn
rekening neemt, en dit naast de
eindverantwoordelijkheid voor de
theatertechniek. Om de leemte
in het theatertechnische luik op
te vangen, zal er voor optredens
meer samengewerkt worden met
externe theatertechniekers. Geert
blijft wel de Hoeseltse verenigingen technisch ondersteunen zoals
jullie dat gewend zijn.
• De zaalwachters van de sporthal
(Guido Hex, Jos Nicolaers, Robbie
Lanka) en onderhoudsmedewerkers van GC Ter Kommen (Jos Borgers, Franca Floris, Sandri Aerts)
zullen op termijn één ploeg van
‘logistiek medewerkers’ vormen.
Dit zal stelselmatig gebeuren vervolgens dat er iemand vervangen wordt wegens pensionering.
Maar een grensvervaging tussen
sporthal-gemeenschapscentrum-‘t Fabriek is nu reeds merkbaar (mede door corona).
• Yves Beckers, Anita Lowet en Katrien Op ’t Eynde blijven de functie
van redder in het zwembad houden. Anita doet dit fulltime, Katrien en Yves beiden halftijds. Yves
bemant verder nog halftijds het
vrijetijdsloket.
Bereikbaarheid
• Het algemeen nummer voor de
vier vrijetijdsdiensten (sport-cultuur-jeugd-toerisme) is
089 30 92 10. Het mailadres is
vrijetijd@hoeselt.be.
In beide gevallen kom je terecht
bij het vrijetijdsloket, van waaruit
men eventueel doorverbonden
wordt.

• Aan de voordeur van sport werd
een parlofoon voorzien. Wie hier
aanbelt, komt in contact met het
vrijetijdsloket van waaruit de deur
kan geopend worden.
Verbouwingen
Na meer dan 40 jaar zijn de gebouwen toe aan een update. Ook om
een degelijke dienstverlening te ga-

randeren zijn verbouwingen nodig.
In een eerste fase zal er een ruime
foyer worden voorzien met een
vrijetijdsloket, enkele bureelruimten
(frontoffice) en een nieuwe sanitaire blok. In een tweede fase zullen
er op de tribune van de sporthal 5
burelen worden voorzien (backoffice) met een vergaderlokaal dat ook
als VIP-ruimte kan dienen bij sport-

Sportclubs en -federaties
kunnen ‘noodlenen’
aan 1% rente

wedstrijden in de sporthal en een
kleinere ontmoetingsruimte. Het
dossier voor de aanstelling van een
architect hiervoor wordt momenteel opgestart.
Hopelijk mogen we jullie snel weer
ontvangen in deze vernieuwde samenstelling en (iets later) in een vernieuwd gebouw!

Maak kennis met
clubgrade

Sportclubs, sportfederaties en sport gerelateerde
rechtspersonen die het financieel moeilijk hebben,
kunnen van 25.000 tot 1 miljoen euro lenen aan een rente van slechts 1% over een maximum looptijd van negen
jaar. De aanvrager moet kunnen aantonen dat ze financieel gezond was voor de aanvang van de COVID-19-pandemie, dat de financiële schade door de pandemie is
veroorzaakt en dat het krediet ertoe bijdraagt om weer
financieel gezond te worden.
Het bestuur van een sportclub staat voor veel uitdagingen. Clubgrade wil sportclubs hierbij helpen.
Gelukkig bestaan er tegenwoordig al heel wat tools en
opleidingen rond managementthema’s via het Dynamo
Project.
Veel bestuurders ondervinden problemen rond de intermenselijke thema’s. Elke clubsituatie is uniek en vraagt
een andere aanpak. Herken je ook deze zaken in jouw
club? Hierop biedt Clubgrade een antwoord.
Het Vlaams Parlement keurde op 24 februari het voorstel van decreet goed. Na de goedkeuring ervan door de
Vlaamse regering wordt de aanvraag- en goedkeuringsprocedures opgestart in maart. Interesse? Bekijk op de
website van Sport Vlaanderen/sorten-in-tijden-van-corona/overzicht-compensatiemaatregelen-voor-sportorganisaties de modaliteiten en andere informatie.
Vanaf midden maart organiseren we infosessies. Wil je
op de hoogte blijven, laat je gegevens achter.

•
•
•
•

Hoe vinden we voldoende vrijwilligers?
Hoe communiceren we goed naar onze doelgroepen?
Hoe kunnen we onze werking professionaliseren?
Hoe betrekken we meer onze ouders?

Clubgrade biedt verschillende begeleidingstrajecten
aan meer info hierover op
www.clubgrade.be
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Verenigingswerk: vernieuwde brochure en
modeldocumenten staan online

Op een correcte manier medewerkers in je sportorganisatie vergoeden, bleek jarenlang de achilleshiel van het
verenigingsleven. Reguliere tewerkstelling was voor de
sportclub onbetaalbaar, terwijl vrijwilligersvergoedingen
dan weer te kort schoten. De jarenlange vraag van de
sector naar een statuut voor de trainer (en andere functies binnen het verenigingsleven) werd in 2018 ingelost
door middel van het statuut verenigingswerk. Dit statuut
bood sportorganisaties de mogelijkheid om op een gemakkelijke manier trainers, scheidsrechters, begeleiders
enz. in hun sportorganisatie in te schakelen. Helaas werd
het statuut in april 2020 vernietigd.
Een nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2021 en is van
kracht tot het einde van het jaar. Wie kan verenigingswerker worden? Hoe combineer je het statuut met je
professionele bezigheden? Hoe verricht je de aangifte?
Hoeveel mag je verdienen en wat zijn de fiscale gevolgen?
Alle informatie rond verenigingswerk staat uitgewerkt
op de website van Dynamo Project.
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Wat is er allemaal beschikbaar?
• Brochure verenigingswerk
• Modeldocumenten verenigingswerk (thema tewerkstelling)
• De meest gestelde vragen (FAQ) beantwoord
Sinds enkele dagen is ook de aangiftetool van de overheid actief op www.verenigingswerk.be.

31 maart: deadline voor enkele
belangrijke verplichtingen voor de vzw’s
van een vzw waaraan meer dan 250
euro (excl. btw) op jaarbasis gefactureerd werd, moet ingediend
worden via de Intervat-toepassing.
Zorg ervoor dat je de klantenlisting
van je vzw voor 31 maart ingediend
hebt, tenzij het om een nihilaangifte gaat.
Ook de patrimoniumtaks moet
aangegeven worden voor 31
maart. Iedere vzw moet een aangifte indienen, ook al zou het om
een nihil-aangifte gaan.

Een vzw heeft enkele jaarlijkse fiscale verplichtingen. De deadline van
31 maart nadert opnieuw.
Wij zetten de verplichtingen nog
even op een rijtje.

Voor 31 maart moet een vzw enkele
fiscale verplichtingen naleven namelijk de klantenlisting en de patrimoniumtaks. De klantenlisting, een
lijst van alle klanten (bv. sponsors)

31 maart is ten slotte ook de laatste dag van het eerste kwartaal.
Alle boekhoudkundige gegevens
tot en met deze datum moeten
verwerkt worden in de 1e kwartaalaangifte voor btw-plichtige
clubs, die uiterlijk op 20 april moet
ingediend worden.

Speel ‘Levenswandeling’ en (her)beleef
nostalgische momenten
Het spel Levenswandeling is een
leuk en eenvoudig spel om in gesprek
te gaan over vroeger en elkaar zo op
een andere manier te leren kennen.
Vragen, onderverdeeld in zes categorieën zoals ‘kindertijd’, ‘geloof &
feesten’ en ‘mijn dorp en stad’, polsen naar verhalen en herinneringen
over hoe het vroeger was.
Het spel is gratis te ontlenen aan de
vrijetijdsbalie in Ter Kommen en bij
Erfgoed Haspengouw. Ideaal voor
verenigingen, woonzorgcentra en
mantelzorgers!

Vragen, suggesties, meer info,…?
Dienst vrije tijd - Europalaan 2-4 - 089 30 92 10 - vrijetijd@hoeselt.be
Jouw vereniging is lid van een Hoeseltse adviesraad (Cultuurraad, AAS&B of Jeugdraad). Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat in de lidmaatschapsaanvraag
werd aangegeven dat je graag info ontvangt van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten. Je gegevens worden veilig bewaard en enkel gebruikt om informatie
te verspreiden naar de verenigingen.
Wil je deze mails niet meer ontvangen? Dan kan je je eenvoudig uitschrijven met een reply op deze mail en als mededeling ‘uitschrijven nieuwsbrief’.
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