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Extra steun voor sociale organisaties tijdens
coronacrisis

Sinds maart kunnen veel van de activiteiten van de Gentse sociale organisaties

niet doorgaan wegens de coronamaatregelen. Intussen zijn er wel vaste én nieuwe

kosten. Daarom kunnen sociale organisaties die voor het werkingsjaar 2021 een

convenant met de Stad hebben tot 5.000 euro extra aanvragen.

Heel wat Gentse sociale middenveldorganisaties hebben door coronamaatregelen hun

activiteiten moeten reduceren of stopzetten. Armoedeorganisaties moesten hun werking dan

weer uitbreiden, terwijl vaste kosten blijven doorlopen en inkomstenbronnen wegvallen.

Tegelijk hebben ze bewezen een onmisbare schakel te zijn in de ondersteuning van de meest

kwetsbare Gentenaars in hun gevecht tegen covid-19.
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Om de goede werking van deze organisaties ook in de toekomst te garanderen, voorziet de Stad

Gent een tijdelijk subsidiereglement. Sociale organisaties die voor het werkingsjaar 2021 een

convenant hebben met de Stad kunnen tot 5.000 euro extra aanvragen. Het reglement wordt

eind januari ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

In Gent kunnen we trots zijn op een goed vertakt en kritisch sociaal
middenveld. In coronatijden hebben heel wat organisaties het extra moeilijk.
We vinden het erg belangrijk om dit middenveld in deze periode een stevige
duw in de rug te geven.
— Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke kansen, Welzijn en Participatie

Dit tijdelijke subsidiereglement is het derde initiatief om het Gentse sociaal-cultureel

middenveld te ondersteunen in tijden van corona. Eind vorig jaar kende de Stad al een

eenmalige subsidie toe aan de 239 erkende doelgroep-verenigingen. Daarnaast voorzag de Stad

in 2020 drie maanden lang een tegemoetkoming van 500 euro per maand voor erkende sociale

verenigingen die op de private huurmarkt in moeilijkheden kwamen.

Contact

Marc Van Acker, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, gsm 0473 38 15 02, e-mail

marc.vanacker@stad.gent

Lien Braeckevelt, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0486 91 18 21, e-

mail lien.braeckevelt@stad.gent
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Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
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