COVID-19 compensatieregeling verenigingen en stichtingen 2020
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Beuningen;
gelet op de Algemene Subsidieverordening 2019 gemeente Beuningen;
besluiten vast te stellen de Nadere regels subsidie corona compensatie 2020.
COVID-19 compensatieregeling verenigingen en stichtingen 2020
Artikel 1 Definities
In deze regeling verstaat het college onder:
a) Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening 2019 gemeente Beuningen;
b) College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen;
c) Corona: COVID-19;
d) Coronacrisis: crisis die zich sinds maart 2020 heeft ontwikkeld als gevolg van het
coronavirus;
e) Maatschappelijke activiteiten: de activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit en leefbaarheid
van de diverse kernen van gemeente Beuningen of activiteiten die ondersteuning bieden aan
de inwoners van Beuningen, ontplooid volgens de doelstelling en statuten van de
rechtspersoon;
f) Maximale inspanning: het aanboren en benutten van nieuwe/andere inkomstenbronnen,
het inzetten van reserves, verzoeken om lagere huurkosten, verhogen of voortzetten van
opbrengsten, beperken van uitgaven.
g) Organisatie: de vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk die
gevestigd is in gemeente Beuningen en met zijn activiteiten in hoofdzaak gericht is op
inwoners van gemeente Beuningen.
Artikel 2 Doel
De COVID-19 compensatieregeling verenigingen en stichtingen 2020 is bedoeld om
verenigingen, stichtingen of andere rechtspersonen te ondersteunen, die als gevolg van de
coronacrisis in het jaar 2020 verliezen hebben geleden.
Artikel 3 Doelgroep
Subsidie kan slechts worden verleend aan een vereniging, stichting of andere rechtspersoon,
zonder winstoogmerk, die is gevestigd in gemeente Beuningen en met zijn activiteiten gericht
is op de inwoners van gemeente Beuningen.
Artikel 4 Aanvraag
1. De te subsidiëren aanvrager voldoet aan onderstaande criteria:
a) De aanvrager is een organisatie zoals bedoeld in artikel 1 sub g van deze regeling,
die zich als hoofddoel stelt het organiseren van maatschappelijke activiteiten.
b) De activiteiten van de aanvrager vinden in de gemeente Beuningen plaats.
c) De aanvraag heeft betrekking op het jaar 2020.
2. De aanvrager kan schriftelijk aantonen dat er financieel schade is geleden en dat:
a) dit probleem wordt veroorzaakt door misgelopen inkomsten als gevolg van COVID19.
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b) de organisatie op 31-12-2019 een financieel gezonde organisatie was.
3. De aanvrager overlegt, buiten de gegevens genoemd in artikel 4, tweede lid, bij de
aanvraag:
a) een onderbouwing en motivering van de aanvraag;
b) de hoogte van de geleden schade in euro;
c) een onderbouwing waaruit blijkt wat de aanvrager binnen de eigen organisatie
heeft gedaan om de nadelige gevolgen van de coronacrisis te beperken en dat de
aanvrager hiervoor een maximale inspanning zoals bedoeld in artikel 1 sub f van deze
regeling, heeft verricht.
d) gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager landelijke, regionale en lokale
compensatiemaatregelen die van toepassing zijn, heeft aangevraagd en ingezet.
4. Als het de eerste keer is dat er een subsidieaanvraag wordt ingediend, levert de aanvrager
tevens aan:
a) een actueel rekeningafschrift;
b) de meest recente statuten (indien het een rechtspersoon betreft);
c) actueel exemplaar van het uittreksel van de Kamer van Koophandel (indien het een
rechtspersoon betreft).
Artikel 5 Subsidiebedrag
1. Subsidieverstrekking vindt plaats op basis van de onderstaande verdeelsleutel:
Dorpshuizen
Maximaal € 5000,--

Buitensport- en scoutingverenigingen
Op basis van (actieve) ledenaantal op 31 december 2020:
Aantal leden 0-100 € 1.000
Aantal leden 100-199 € 1.500
Aantal leden 200-299 € 2.000
Aantal leden 300-399 € 2.500
Aantal leden 400-499 € 3.000
Aantal leden 500-599 € 3.500
Aantal leden 600-699 € 4.000
Aantal leden > 700 € 5.000

Binnensportverenigingen en overige verenigingen/stichtingen
Maximaal € 1.000,-

2. Het subsidieplafond bedraagt € 62.500.
3. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen,
totdat het vastgestelde subsidieplafond van deze regeling is bereikt.
4. De subsidiebijdrage is nooit hoger dan de geleden schade.
Artikel 6 Weigeringsgronden
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In aanvulling op de weigeringsgronden uit artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening
2019, kan een subsidie ook worden geweigerd als er sprake is van één of meerdere van de
volgende gevallen:
a) De aanvraag is buiten de in artikel 7 van deze regeling genoemde termijn
ingediend.
b) De gegevens zijn niet tijdig en/of niet compleet ingediend bij het college.
c) Er wordt niet voldaan aan het bepaalde in artikel 3 (de doelgroep).
d) De aanvrager heeft reeds een subsidie toegekend gekregen uit de
‘Uitvoeringsregeling Steunfonds Corona 2020’.
e) De aanvrager is een beheerstichting waarvan de gelieerde vereniging ook een
aanvraag heeft ingediend.
f) De financiële noodsituatie is niet het gevolg van de coronacrisis.
g) De financiële noodsituatie is veroorzaakt door verwijtbaar gedrag van de
bestuurder die of het bestuur dat leiding geeft aan de organisatie.
h) De aanvrager heeft zich niet maximaal ingespannen om de (financiële) nadelige
gevolgen als gevolg van de coronacrisis voor de organisatie te beperken.
i) De aanvrager heeft niet alle andere landelijke, regionale en lokale
compensatiemaatregelen die van toepassing zijn, aangevraagd en ingezet.
j) De aanvrager voldoet niet aan de eisen van de Wet normering topinkomens (WNT).
k) De aanvraag is in strijd met eerder genomen besluiten of wettelijke regelingen.
Artikel 7 Indienings- en beslistermijn
1. De aanvraag over het jaar 2020 kan ingediend worden 1 april 2021 tot en met 13 mei 2021.
2. Een (rechts)persoon kan slechts één aanvraag indienen op grond van deze regeling.
3. Na de aanvraag krijgt de aanvrager binnen 6 weken uitsluitsel over de aanvraag.
4. De subsidie wordt uitsluitend digitaal aangevraagd door middel van een volledig ingevuld
en digitaal ondertekend aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op de gemeentelijke
website www.beuningen.nl.
5. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen,
totdat het vastgestelde subsidieplafond van deze regeling is bereikt.
6. Indien de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de
gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de
aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.
Artikel 8 Subsidieverplichting
1. Bij een besluit tot subsidieverlening worden aan de subsidieontvanger in ieder geval de
volgende verplichtingen opgelegd:
a) Het college kan steekproefsgewijs controles uitvoeren om de aanvraag te toetsen.
Het college kan hiervoor relevante documenten bij de aanvrager zoals een
jaarrekening of balans. De aanvrager verleent hier alle medewerking aan.
Artikel 9 Hardheidsclausule
Het college kan van deze regeling afwijken of kan deze regeling niet toepassen als er bij de
aanvrager bijzondere omstandigheden zijn waardoor een besluit voor de aanvrager een
onrechtvaardig gevolg heeft.
Artikel 10 Slotbepalingen

Uitvoeringsregeling Steunfonds Corona 2020

3

1. Deze regeling kan worden aangehaald als COVID-19 Compensatieregeling verenigingen en
stichtingen 2020.
2. Deze regeling treedt in werking op 1 april 2021.
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