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VOORWOORD 

Beste vrijetijdscoördinator, cultuur-, jeugd of sportconsulent, verenigingsambtenaar,… 

Als je deze publicatie in handen hebt, is de kans bijzonder groot dat de vraag naar vereenvoudiging van 

reglementen en procedures ook jou na aan het hart ligt. Misschien ondernam je reeds pogingen tot 

vereenvoudiging van reglementen en procedures en liep dat niet van een leien dakje, misschien ben je 

volop bezig met hervormen, of misschien ben je nog zoekende en kijk je afwachtend uit naar tools die 

je in dit proces kunnen begeleiden. 

Wat ook je achtergrond is, we hopen je met deze publicatie een aantal handvaten te kunnen aanreiken 

om het soms uitdagende en afschrikwekkende proces van vereenvoudiging van reglementen en 

procedures ter ondersteuning van verenigingen goed in te zetten. Op basis van enquêtes en diepte-

interviews met zowel steden en gemeenten als verenigingen ontwikkelden we met ‘de Verenigde 

Verenigingen’ een handzame wegwijzer die je in je zoektocht naar vereenvoudiging moet kunnen 

begeleiden, dit in samenwerking met de VVSG.1 

We hopen alvast van harte dat deze wegwijzer je kan inspireren! 

Vriendelijke groeten, 

de Verenigde Verenigingen 

 

 

 

  

                                                           
1 Voor de liefhebbers: in 2015 al deed ‘de Verenigde Verenigingen’ onderzoek naar de bestaande subsidie- en 
verantwoordingsprocedures op Vlaams niveau. Vertrouwen boven verantwoording, het daaruit voortvloeiende 
onderzoeksrapport, bundelde de bevindingen in een reeks algemene aanbevelingen. Je kunt deze op onze site 
(www.deverenigdeverenigingen.be) vinden onder Downloads > Standpunten. 

http://www.deverenigdeverenigingen.be/
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INLEIDING   

Het vereenvoudigen van reglementen en procedures is geen proces om licht op te vatten. Er komt veel 

bij kijken, van het adequaat betrekken van je stakeholders tot het waken over de juiste taal. In deze 

wegwijzer reiken we je daarom een stappenplan en structuur aan om het vereenvoudigingsproces 

grondig aan te pakken. Aan de hand van de afweging van pro’s en contra’s van de verschillende 

bestaande soorten reglementen en systemen, aanbevelingen, open vragen en voorbeelden willen we 

je op weg helpen om een slim reglement vanaf haar fundamenten op te bouwen. 

Idealiter wordt het stappenplan dan ook van voor naar achter helemaal doorlopen. Een effectief, 

eenvoudig en gebruiksvriendelijk reglement ontwikkel je immers niet zomaar via het rommelen in de 

marge van bestaande reglementen. Een fundamentele vereenvoudiging vergt nu eenmaal een 

rigoureuze aanpak. 

Daarnaast vermelden we nog graag even het volgende: het is goed mogelijk dat niet al je vragen en 

bezorgdheden na het gebruik van deze wegwijzer beantwoord zullen zijn. Dat heb je nu eenmaal met de 

bijzonder diverse contexten waarin steden en gemeenten zich in bevinden. Daarom willen we deze 

wegwijzer als levend document blijven updaten en bijschaven, telkens nieuwe voorbeelden, best 

practices en obstakels opduiken.  

Tot slot hopen we ook om, in samenwerking met de VVSG en, waar mogelijk, ook de Vlaamse 

bestuursscholen, op relatief korte termijn interactieve workshops en begeleidingstrajecten te kunnen 

opzetten voor ambtenaren en bestuurders die met reglementen en procedures aan de slag willen gaan. 

We geloven immers dat de combinatie van onderstaande wegwijzer met real-time begeleiding een 

droomhuwelijk vormt voor échte, doorgedreven vereenvoudiging. 

Alvast veel succes! 

de Verenigde Verenigingen 
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VOORAF: WAT IS GOEDE REGELGEVING? 

Voor we ons buigen over hoe je stapsgewijs een slim reglement kunt opstellen, geven we graag nog 

even het volgende mee: de vroegere Kenniscel Wetsmatiging van de Vlaamse overheid stelde eind 2003 

een lijst met acht kenmerken van goede regelgeving op. Deze kenmerken kun je dus zeker gebruiken als 

een richtinggevend kader voor het hele schrijfproces.  

Goede regelgeving is: 

 Noodzakelijk en doeltreffend 

Goede regelgeving is regelgeving die noodzakelijk en doeltreffend is voor het bereiken 

van het beoogde doel. Overheidstussenkomst is noodzakelijk en doeltreffend en 

regelgeving is het beste instrument.  

 Doelmatig en afgewogen 

Goede regelgeving draagt bij tot maatschappelijke welvaart en welzijn. Ze realiseert het 

beoogde doel tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten en minimaliseert 

ongewenste neveneffecten.  

 Uitvoerbaar en handhaafbaar 

Goede regelgeving houdt waarborgen in dat er in de praktijk gevolg aan wordt gegeven. 

Ze moet uitvoerbaar en afdwingbaar zijn.  

 Rechtmatig 

Goede regelgeving respecteert de eisen en grenzen die het recht aan de wetgeving stelt 

en komt tegemoet aan democratische bekommernissen.  

 Samenhangend 

Goede regelgeving is samenhangend. Ze vertoont op zich of geplaatst naast andere 

regelgeving geen overlappingen en tegenstrijdigheden en maakt deel uit van een 

coherent geheel.  

 Eenvoudig, duidelijk en toegankelijk 

Goede regelgeving is goed begrijpbaar, concreet en vlot toegankelijk voor iedereen voor 

wie zij van belang kan zijn.  

 Onderbouwd en overlegd 

Goede regelgeving is zorgvuldig voorbereid. Ze is gebaseerd op alle nuttige 

wetenschappelijke en empirische informatie die redelijkerwijze beschikbaar is. Over de 

doelstellingen, alternatieven, inhoud en effecten ervan is ruim ambtelijk, 

maatschappelijk en politiek overleg gepleegd.  

 Blijvend relevant en actueel 

Goede regelgeving verzekert dat de beoogde doelen blijvend doelmatig en doeltreffend 

worden bereikt. 

Voor meer informatie over deze acht kenmerken verwijzen we je graag door naar de publicatie 

Kenmerken van goede regelgeving. Je vindt het e-book online op de website van de Vlaamse overheid.  

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/kenmerken-van-goede-regelgeving
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DE WEGWIJZER 
 

STAP 1 //  WAT WIL JE BEREIKEN? 

Een reglement opbouwen of vereenvoudigen, doe je niet onbezonnen. De eerste vraag die je jezelf 

moet stellen is daarom altijd: wat willen we met dit reglement bereiken? Eens beantwoord, vormt deze 

vraag het fundament voor het volledige schrijfproces. In het bijzonder gebruik je ze als toetssteen om 

na te gaan of je reglement nog steeds voldoet en aangepast is aan je vooropgestelde doel. 

Begin dus met het formuleren van je doelstelling. Schrijf de 

belangrijkste elementen op en maak ze zo concreet mogelijk. Toets 

ze af aan de hand van de SMART-criteria. Het is niet altijd nodig om 

je doelstelling volledig SMART te formuleren maar het aftoetsen 

van de doelstelling aan deze criteria kan wel helpen om de 

doelstelling scherper te omschrijven. 

 

De SMART-criteria spreken in principe voor zich maar toch willen 

we het criterium ‘tijdsgebonden’ nog even verder verklaren. Een doelstelling heeft steeds een eindpunt, 

met name het moment waarop de huidige situatie is omgebogen in de gewenste situatie. Voor veel 

doelstellingen valt dit eindpunt idealiter samen met het einde van de legislatuur, maar dit is niet 

noodzakelijk. Door een duidelijke begin- en einddatum voor je doelstelling te kiezen zorg je ervoor dat de 

werking geëvalueerd wordt. Zo blijft je reglement niet bestaan nadat hij zijn oorspronkelijke nut verloren 

heeft en kan je dingen die niet meer relevant zijn schrappen.  

Ook na de hervorming is het belangrijk om het uitgewerkte reglement regelmatig te evalueren in het 

licht van de doelstelling. Zo ga je na of het reglement in de praktijk tegemoet komt aan het 

vooropgestelde doel.  

Daarnaast kunnen na verloop van tijd ook de doelstellingen zelf veranderen, wat kan betekenen dat 

reglementen verouderd worden en niet langer met de nieuwe doelstelling samengaan. Blijf in dat geval 

niet vastklampen aan het gevestigde reglement, maar vertrek opnieuw vanuit de doelstelling en bouw 

hierop verder aan je (indien nodig, nieuwe) reglement. 

 

Toets ook bij het politiek bestuur af of zij zich kunnen vinden in de doestelling die werd 

opgesteld. Doe hetzelfde met je doelgroep (zie ook stap 2 hieronder). Een breed gedragen 

doelstelling resulteert in een breed gedragen reglement. En een goed reglement vermindert de 

administratieve last voor alle betrokken partijen!  

STAP 2 //  WIE IS JE DOELGROEP? 

Eens je de doelstelling hebt bepaald, moet je ook de gewenste doelgroep identificeren. De doelgroep 

heeft een belangrijke impact op de vorm van je reglement en zal bovendien je klankbord vormen 

doorheen het hele proces. Denk dus goed na over wie en welk soort organisaties je wil bereiken. 

S  specifiek 

M meetbaar 

A acceptabel 

R realiseerbaar 

T  tijdsgebonden 
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Je doelgroep kan heel breed of net heel eng zijn. Zo kan je bijvoorbeeld als doelgroep alle 

sportverenigingen voor ogen hebben of enkel die sportverenigingen die werken met maatschappelijk 

kwetsbare jongeren. En je kunt je reglement richten op alle jeugdverenigingen in je gemeente of enkel 

die jeugdverenigingen die werken rond kunst.  

STAP 3 //  IS EEN REGLEMENT ECHT NODIG? 

Een ietwat verrassende vraag, misschien, maar daarom niet minder belangrijk! Er zijn immers 

verschillende situaties te bedenken waarin je géén nieuw reglement nodig hebt. De volgende vragen 

kunnen je helpen bij het bepalen van die noodzaak:  

 Is er een ander, gelijkaardig reglement in het aanbod? 

o Kan je doelstelling in dit andere reglement worden gepast?  

o Of kan jouw nieuw reglement een overkoepelend reglement worden waarin het andere 

vervat zit?  

 Moet de doelstelling via een reglement gerealiseerd worden? Kan dit niet door middel van een 

formulier of door het aanpassen/voorzien van bepaalde infrastructuur? 

 Is deze doelstelling een taak voor de stad of voor de betrokkenen om zelf te regelen?  

Doorliep je deze checklist en blijf je overtuigd van de noodzaak van een reglement? Dan kun je op naar 

de volgende stap in deze wegwijzer. 

Bleek een reglement niet noodzakelijk voor het bereiken van je doelstelling? Denk dan na over hoe je die 

wel kunt bereiken. Ga bij de doelgroep te rade: geef hen inspraak en kijk samen met hen wat de noden 

en de mogelijkheden zijn. Een maatregel – of dit nu een reglement is of niet – die niet inspeelt op de 

noden van de doelgroep, is een overbodige maatregel en zal onnodig veel papierwerk en tijd in beslag 

nemen voor zowel de doelgroep als het lokale bestuur.  

STAP 4 //  DE ERKENNING (?) 

In veel steden en gemeenten wordt gewerkt met een erkenning. Deze erkenning gaat dan vaak vooraf 

aan het toekennen van subsidies. In deze stap vragen we je om even dieper na te denken over dit 

concept. Heb je überhaupt een erkenning nodig om je doelstelling te halen? Hoe moet die erkenning 

dan verstrekt worden? Via een erkenningsreglement of adviesraad?  

Of is een erkenning overbodig, met enkel extra papierwerk tot gevolg? Zijn er voordelen die enkel aan 

een erkenning gekoppeld (zullen) worden? Is het nodig om voor deze voordelen een erkenning te 

vragen of kan dat ook op een andere manier? Tot slot: als je wil werken met een erkenning, in welke 

mate wil je dan je doelgroep betrekken in het erkenningsproces?  

Er zijn geen modelantwoorden op bovenstaande vragen te vinden – elke gemeente of stad heeft een 

eigen context en een eigen geschiedenis die mee bepalen welke richting een reglement uit moet gaan. 

Daarom geven we je op de volgende pagina’s graag enkele pro’s en contra’s van de erkenning mee die 

je in je beslissing kunnen begeleiden. Belangrijk: niet alle pro’s en contra’s zijn onvermijdelijk – hou ze in 

dat geval gewoon in het achterhoofd, zodat je er zo goed mogelijk op kunt inspelen. 
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Pro’s  

Voor lokale besturen  Voor verenigingen 

 
Sommige verenigingen willen of hebben geen nood aan subsidies; een eenvoudige 
erkenning en de eventuele daaraan verbonden voordelen zijn voldoende. 

X 

X 
Aan een erkenning kunnen voordelen gekoppeld zijn die niets te maken hebben met 
financiële ondersteuning, zoals het krijgen van vuilniszakken, het goedkoper/gratis huren 
van materiaal of huren van zalen, enzovoort. 

X 

X 

In een geïntegreerd en/of digitaal reglement moeten alle gegevens maar één keer ingevuld 
worden. De verenigingen kunnen dan óf enkel een erkenning aanvragen óf zowel een 
erkenning als financiële ondersteuning in één beweging aanvragen. Dit resulteert in minder 
afzonderlijke aanvragen – en dus minder werklast.  

X 

X Een erkenningsreglement biedt een objectiever en meer formeel kader. X 

X 
Een erkenning kan beschouwd worden als een registratie, waarbij een eenvormige en lichte 
procedure kan gehanteerd worden.  

X 

X 
Soms hanteren gemeenten een uniforme erkenning voor verenigingen over de sectoren 
heen. Hier kan ook een uniforme tariefstructuur voor huur van zalen en materiaal aan 
gekoppeld worden.  

X 

X 
Sommige gemeenten geven een automatische erkenning aan de verenigingen die in een 
adviesraad zetelen. Dit is eenvoudig en brengt amper papierwerk met zich mee en toch heb 
je een zicht op al je verenigingen. 

X 

X 
Een verplichte jaarlijkse erkenning biedt volgens sommige gemeenten een sterkere garantie 
dat de registratie- en contactgegevens van de vereniging up-to-date blijven. 
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Contra’s  

Voor lokale besturen  Voor verenigingen 

 

Soms is er voor de vereniging geen echt voordeel aan de erkenning verbonden – en is het 
dus louter papierwerk. 

Een variant: soms zijn alle voordelen voor verenigingen gelinkt aan de subsidieaanvraag en 
dan wordt een erkenning al snel een lege doos… 

X 

 
Een verplichte jaarlijkse erkenning is voor verenigingen die al jaren actief zijn geen 
meerwaarde, maar een last. 

X 

X Een erkenning betekent vaak extra papierwerk en een grotere tijdsinvestering. X 

X 
Afhankelijk van de rol van de adviesraad in de toekenning van een erkenning, kan er minder 
transparantie en soms willekeur optreden. Bovendien gebeurt het soms dat “men enkel 
erkent wat men kent”, wat diversiteit in het verenigingsleven kan fnuiken.  

X 
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Suggesties en aanbevelingen 

 Ga na of de erkenning(sprocedure) geïntegreerd kan worden in het algemene subsidie- of 

ondersteuningsreglement. Eén reglement is beter dan twee.  

 Ga ook na of de erkenningsaanvraag niet onmiddellijk gekoppeld kan worden aan de 

subsidieaanvraag. Ook één formulier is beter dan twee.  

Verenigingen die enkel een erkenning willen, hoeven bovendien dan slechts dat deel van het 

formulier in te vullen.  

 Misschien is een automatische erkenning op basis van het lidmaatschap van de adviesraad een 

optie? Indien nodig kunnen hier nog extra voorwaarden aan gekoppeld worden.  

Overweeg om je erkenning als een eenvoudige registratie op te vatten: vraag de gegevens en 

contactgegevens van de vereniging op zonder deze bij elke aanvraag opnieuw te vereisen. Laat 

waar mogelijk deze registratie meerdere jaren gelden. Zo wordt dit een meerwaarde voor 

verenigingen (die niet telkens dezelfde informatie moeten doorgeven) én administratieve 

diensten (die de gegevens elk jaar moeten nakijken en ingeven).  

 

 

Doorheen deze wegwijzer zal de geest van het “only once”-principe sterk vertegenwoordigd 

zijn. Dit houdt in dat administraties zichzelf uitdagen om relevante informatie van de burger 

of organisatie slechts één keer op te vragen. Interne databases en een vlotte data-uitwisseling moeten 

het dan mogelijk maken dat alle afdelingen van de administratie eenvoudig aan de informatie kunnen 

zonder nog eens de burger of organisatie aan de mouw te trekken. Ook op Vlaams niveau maakt het 

principe zijn opgang, dit in combinatie met de ambitie om radicaal digitaal te gaan.  

Open vragen  

Wat sommige aspecten van de erkenning betreft, is het moeilijk een eenduidige aanbeveling te 

formuleren. De voor- en nadelen zijn moeilijk af te wegen, en dus is het vooral belangrijk om je bewust 

te zijn van de opties die je kunt nemen. De onderstaande vragen raken enkele van deze twijfelpunten 

aan. 

 Moet je adviesraad een rol spelen in de erkenningsprocedure of niet?  

 Idem: moet het college van burgemeester en schepenen een rol spelen in de 

erkenningsprocedure of niet? En wat is de eventuele wisselwerking met de adviesraad en/of 

administratie? 

 Is het beter een erkenning “voor het leven” toe te kennen? Of moet deze periodiek vernieuwd 

worden en, zo ja, hoe vaak dan? Eén keer per beleidsperiode? Driejaarlijks? Jaarlijks?  

 Is de erkenning een achterhaalde procedure of net niet? Kunnen de voordelen die aan een 

erkenning verbonden zijn vb. niet op een andere manier voorzien worden?  

Denk aan het onderscheid tussen een light-procedure voor de organisaties die enkel logistieke 

ondersteuning wensen en een volwaardig subsidieprocedure voor de overige organisaties 

(idealiter in hetzelfde reglement geïntegreerd).  
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Aan de slag 

Heb je alle pro’s en contra’s overwogen en over alle vragen nagedacht? En ben je overtuigd van de 

noodzaak van een erkenning?  Dan is het tijd om concreet te worden! Onderstaande vragen moeten 

hierbij beantwoord worden. (Zie ter inspiratie ook de twee erkenningsreglementen als bijlage aan deze 

wegwijzer toegevoegd.) 

 Waarom is de erkenning noodzakelijk? 

 Voor wie is de erkenning bedoeld?  

 Wil je een erkenning of een registratie?  

 Wat zijn de voorwaarden van de erkenning? Verschillen die van de subsidievoorwaarden (en, zo 

nee, is een aparte erkenning dan wel nuttig)? 

 Wat is noodzakelijk om op te vragen alvorens een erkenning toe te kennen?  

 Kan het een intersectorale erkenning zijn (zie hieronder)? 

 Wie zal de erkenning toekennen? De diensten, de adviesraad…?  

 … 

 

Intersectoraal erkennen is een concept waarmee stilaan meer en meer besturen aan de slag 

willen. In plaats van sport-, cultuur-, jeugdverenigingen … een aparte sectorale erkenning voor 

te leggen, krijgt elke vereniging in deze logica eenzelfde erkenning, dus als “vereniging” tout court. 

Het voordeel van een intersectoraal erkenningsreglement is haar eenvoud en transparantie. Met minder 

criteria en een eenduidige aanpak voor alle sectoren kan een erkenning eerlijk en simpel worden 

toegekend. Op deze manier kunnen ook tijdelijke initiatieven en verenigingen die niet in een hokje 

geduwd kunnen worden, ook aanspraak maken op erkenning. 

Tot slot: toets af bij de doelgroep! 

Bevraag je doelgroep over de keuze voor en de vorm van de erkenning. Tot slot van rekening zijn zij 

degene die hier in de praktijk mee aan de slag zullen moeten gaan… 

 Toets af of alle erkenningscriteria correct zijn en of je verenigingen zich hierin kunnen vinden. 

 Als je de erkenning laat gebeuren via de adviesraad, vergeet dan niet af te toetsen of deze 

daartoe bereid is.  

 Let wel op: ook verenigingen hebben soms de neiging hebben om alle fraudekansen “dicht te 

plamuren”. Breng hen steeds terug naar de essentie! Een reglement moet hanteerbaar en licht 

zijn, voor alle partijen.  
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STAP 5 //  WELK SOORT REGLEMENT PAST HET SCHOENTJE? 

De doelstelling is geformuleerd, de doelgroep is bepaald en bevraagd. Alles staat dus klaar om te 

bepalen welk soort subsidiereglement het best aansluit bij het vooropgestelde doel. Van een reglement 

gebaseerd op het puntensysteem tot de basisfinanciering (en alle modaliteiten daar tussenin): elk soort 

reglement heeft haar eigen voor- en nadelen. We zullen deze per model één voor één overlopen. 

Los van het sóórt subsidiereglement zijn er ook een aantal algemene aandachtspunten voor elk 

reglement. Hieronder vind je zo een aantal problemen terug die in heel wat reglementen gesignaleerd 

worden. Hou de aanbevelingen en suggesties in het achterhoofd voor wanneer je aan de slag gaat. 

Aandachtspunten 

 Reglementen bevatten vaak verouderde criteria, al dan niet historisch zo gegroeid. 

 Criteria durven ook al eens onduidelijk en voor interpretatie vatbaar te zijn.  

 In sommige reglementen zit een regel vervat die de toekenning van subsidies aan de controle 

van de politiek blootstelt. Als hier niet voor wordt opgelet, kan dit tot onduidelijkheid, een 

gebrek aan transparantie en soms zelfs willekeur leiden. Zo durft het wel eens gebeuren dat de 

ene vereniging via een politieke tussenkomst na een negatieve aanvraag plots wel een toelage 

krijgt, waar andere verenigingen op een ‘nee’ blijven botsen. 

 Reglementen durven ook al eens in een onduidelijke taal geschreven te zijn… 

 Vaak moet een vereniging rekening houden met verschillende reglementen. Denk vb. aan de 

vaak afzonderlijke reglementen voor werkings- en projectsubsidies, infrastructuursubsidies en 

logistieke ondersteuning. Dit komt de transparantie niet ten goede. Bovendien wordt zo vaak 

dubbel werk gevraagd van zowel verenigingen als besturen wat betreft administratie voor 

aanvragen. Wanneer er één aanvraagformulier is waar alle mogelijke subsidies duidelijk op 

uitgelegd, kan een vereniging onmiddellijk zien waar zij een beroep op kan doen. Bovendien kan 

de administratie in één oogopslag zien welke vereniging welke subsidies aanvraagt. 

 Besturen vragen soms onnodig veel gegevens op, al dan niet vanuit de reflex om misbruik te 

willen vermijden. 

 Te gedetailleerde criteria in reglementen kunnen tot gevolg hebben dat waardevolle activiteiten 

uit de boot vallen. Vaak zijn deze ook opgemaakt met een bepaalde groep verenigingen in het 

achterhoofd, zodat nieuwe, andere verenigingen het een pak moeilijker krijgen aan de 

onaangepaste criteria te voldoen.  

Daarnaast kunnen te algemene criteria ook een onvoldoende kwaliteitsdrempel vormen voor 

het recht op subsidies. Het evenwicht tussen algemene en gedetailleerde criteria is soms fragiel. 

 Een groot deel van de complexiteit van reglementen zit niet in de fundamenten verward, maar 

komt net voort uit de kleine, graduele wijzigingen, aanvullingen en ‘tweaks’ die na verloop van 

tijd in elk reglement gemaakt worden – de ‘koterij’, als het ware.  
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Suggesties en aanbevelingen 

 Waar mogelijk, combineer alle voor een vereniging relevante reglementen en procedures in één 

overkoepelend reglement. Deze transparantie zorgt ervoor dat verenigingen minder ver en lang 

moeten zoeken naar de relevante informatie: in één oogopslag kunnen ze de verschillende 

relevante procedures en vormen van ondersteuning terugvinden. 

 Reglementen zitten vol subsidiecriteria. Stel je bij elk criterium de vraag waarom dit belangrijk 

is. Kun je geen afdoend antwoord geven, of geef je bij verschillende criteria telkens hetzelfde 

antwoord, vraag je dan af of dit wel zo’n essentieel criterium is. 

 Ga digitaal! Je vermijdt het opvragen van dubbele informatie (via het gebruik van interne 

databases en een online platform) en kan die informatie ook snel opsnorren. Bovendien kunnen 

verenigingen via een online platform of loket op hun eigen tempo een dossier samenstellen en 

verantwoorden. Onder andere voor jeugdverenigingen zou dit een grote stap vooruit zijn.  

Zie het luik ‘Tot slot: het digitale verhaal’ voor meer aandachtspunten en aanbevelingen. 

 Het kan ook nuttig zijn om in of bij je reglement te verduidelijken wat de doelstelling/visie ervan 

is.  Zo ben je transparant en helder over wat je er mee wil bereiken.  

 Een reglement is bij voorbaat nooit volledig ‘fair’. Het heeft dan ook geen zin om oeverloze bis-

artikels en uitzonderingsmaatregelen in te schrijven. Weeg altijd af wat eerlijk lijkt voor de 

verenigingen met wat haalbaar is binnen het kader van een reglement. 

 Sommige gemeenten verwerken thematische beleidsprioriteiten in hun subsidielijnen. Zo kan 

het interessant zijn om verenigingen een basissubsidie te geven en vervolgens jaarlijks met 

beleidsaccenten (inclusief een bijkomende subsidie) te werken.  

De soorten subsidiereglementen 

Er zijn wel wat soorten subsidiereglementen. Hieronder zetten we ze op een rijtje, met telkens de 

belangrijkste pro’s en contra’s. Niet alle nadelen zijn onoverkomelijk. Met de juiste aandacht en 

creativiteit, kan je al veel problemen vermijden. 

Na pro’s en contra’s van alle soorten subsidiereglementen vind je een flowchart die je kunt helpen bij 

de keuze van het voor jouw doelstelling geknipte subsidiereglement. Zoals met alles vormt deze 

flowchart niet de absolute waarheid, maar ze kan je wel een duwtje in de juiste richting geven.

Soorten subsidiereglementen 

 het puntensysteem 

 de basisfinanciering 

 het puntensysteem en/of 

basisfinanciering 

Twee vreemde eenden in de bijt 

 convenanten 

 nominatieve subsidies
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Het puntensysteem 

In het kort: Bij een puntensysteem wordt een vereniging gesubsidieerd op basis van criteria waar ze aan moet voldoen. Elk criterium krijgt hierbij een bepaald 

gewicht, zo kunnen verenigingen voor sommige activiteiten meer punten krijgen dan voor andere. Uiteindelijk wordt het aantal ‘verworven’ punten opgeteld 

en wordt op basis hiervan de subsidie berekend. 

Pro’s 

Voor lokale besturen  Voor verenigingen 

 
Het inschrijven van veel verscheidene categorieën kan tegemoet komen aan de vraag om 
maatwerk. 

X 

X 
Een puntensysteem met minimale criteria (cf. ledenaantal, aantal activiteiten) is 
objectiever. Wie meer leden heeft, heeft immers meer kosten. En wie meer activiteiten 
organiseert, moet vb. meer aan zaalhuur betalen. 

X 

X 
Kwaliteitscriteria kunnen een bepaald gewicht krijgen, door meer punten toe te kennen 
aan een bepaald (kwaliteits)criterium. Zo leg je een zwaardere nadruk op dat criterium en 
stimuleer je de verenigingen om hier meer op in te zetten. 
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Contra’s 

Voor lokale besturen  Voor verenigingen 

X 
Een puntensysteem met wat details dreigt al snel technisch, onoverzichtelijk en onduidelijk 
te worden. 

X 

X 

Werken met gewichten voor kwaliteitscriteria kan een scheeftrekking veroorzaken in de 
subsidieverdeling. Zo kan vb. een vereniging met een relatief klein ledenaantal een groot 
bedrag krijgen op basis van haar aantal gediplomeerde begeleiders, terwijl een grote 
vereniging zonder veel gediplomeerde begeleiders verhoudingsgewijs een pak minder zou 
kunnen krijgen. 

X 

X 

De opgestelde criteria kunnen aan interpretatie onderhevig zijn, vooral wanneer het om 
complexe concepten gaat. Dit kan leiden tot subjectiviteit in de beoordeling. Hoe bepaal je 
vb. wanneer een initiatief “innovatief” is? Of wanneer een activiteit “cultureel” is? 
Wanneer een gevolgde studiedag “relevant” is voor de werking van de vereniging? 

X 

X 
Een uitgebreid puntensysteem dat voor al haar criteria bewijsstukken vereist, leidt tot een 
enorm zwaar dossier. 

X 

X 

In een gemeente met een stabiel verenigingslandschap (en dus weinig fluctuatie in de 
subsidieaanvragen), is een uitgebreid puntensysteem al snel een blok aan het been: er 
moet dan bijzonder veel ingediend en nagekeken worden om toch elk jaar min of meer 
hetzelfde bedrag te krijgen/uit te schrijven… 

X 

 
Als vereniging kan je afgestraft worden als je een bepaald aspect of criterium vergeet aan 
te melden. 

X 
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De basisfinanciering 

In het kort: Bij een basisfinanciering krijgt een vereniging een vaste toelage, ongeacht het aantal activiteiten of het aantal leden.  

Pro’s 

Voor lokale besturen  Voor verenigingen 

X 
Een systeem gebaseerd op een basisfinanciering voor elke vereniging zorgt voor een 
minimum aan administratieve last. 

X 

X 

Bij het opzetten van een reglement met basisfinanciering kan rekening gehouden worden 
met de context van het verenigingslandschap om zo volledig te beantwoorden aan de 
bestaande noden. Zo kan een gemeente vb. rekening houden met haar vier grote 
jeugdverenigingen bij het opstellen van de basistoelage (en net voldoende budget voorzien 
om aan die basistoelages tegemoet te komen). 

X 

X 
De basisfinanciering biedt transparantie, eenvoud en zekerheid: je bent min of meer zeker 
welk budget er volgend jaar toegekend zal worden. 

X 

 

Contra’s 

Voor lokale besturen  Voor verenigingen 

X 
Een reglement met basisfinanciering dat gemodelleerd is op een bestaande 
verenigingscontext (en overeenkomstig gebudgetteerd is), laat weinig ruimte toe voor de 
opkomst van nieuwe verenigingen.  

X 

X 

De basisfinanciering laat geen diversiteit in subsidiëring toe qua de noden en meerwaarde 
van verenigingen. Zo wordt het moeilijk om een kleine vereniging, waarvan niettemin blijkt 
dat ze een grote meerwaarde biedt aan de lokale gemeenschap, een groter subsidiebedrag 
te schenken. 

X 
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X 

Ook qua prestaties wordt het moeilijker verenigingen te vergelijken. Een vereniging die te 
weinig inspanningen levert en louter het minimum minimorum  realiseert, kan niet 
worden op de vingers getikt via een verminderd subsidiebedrag het volgende jaar.  

Een vereniging die dan weer excelleerde, krijgt het volgende jaar nog steeds evenveel geld 
– de mogelijkheid van een hoger subsidiebedrag dat bepaalde aspecten van de werking 
zou kunnen verbeteren of uitbouwen, zit hierin niet vervat. Verenigingen worden zo 
mogelijk zelfs ontmoedigd om nieuwe dingen uit te proberen of meer kwaliteit in hun 
dienstverlening na te streven… 

X 
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Een puntensysteem en/of basisfinanciering 

In het kort: De combinatie van een puntensysteem met een basisfinanciering kan op verschillende manieren in de praktijk worden gebracht. Ofwel biedt men 

beide systemen aan als een keuze, waarbij de vereniging kan kiezen om ofwel in te tekenen op de basistoelage of op het puntensysteem. (Daarbij kan de 

minimale subsidie verbonden aan het puntensysteem wel afgestemd worden op de basistoelage die de andere verenigingen ontvangen.)  

In het andere geval is de combinatie inherent: elke vereniging doet dezelfde aangifte en krijgt minimaal een basistoelage, maar kan extra punten verdienen op 

basis van de vervulling van bijkomende criteria. Naargelang het aantal behaalde punten wordt het te krijgen subsidiebedrag verhoogd. 

Pro’s 

Voor lokale besturen  Voor verenigingen 

X 

De administratieve last en de grootte van het subsidiebedrag zijn meer in evenwicht:  

 De kleine verenigingen kunnen het houden op een verzekerde basisfinanciering, 
wat de dossier- en controlelast voor zowel verenigingen als besturen sterk beperkt.  

 De grote verenigingen kunnen via het puntensysteem een subsidie krijgen die meer 
op hun maat is afgestemd. 

X 

 
De basisfinanciering kan als buffer dienen voor een vereniging. Die minimumtoelage biedt 
een stuk zekerheid.  

X 

 
Verenigingen kunnen zelf kiezen of een hogere subsidie opweegt tegen meer 
administratieve last. 

X 

 

Contra’s 

Voor lokale besturen  Voor verenigingen 

X 
De gemeente moet nog steeds de punten berekenen en de dossiers nakijken wat nog steeds 
heel wat werk is. 

X 
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X 
Voor de verenigingen die een activiteitentoelage aanvragen (= minimaal puntensysteem), 
is er nog steeds redelijk wat administratieve last. 

X 

 

We verwijzen ook naar de afzonderlijke pro’s en contra’s die aan het puntensysteem en de basisfinanciering verbonden zijn. (Al zijn deze, afhankelijk van de 

toegepaste combinatie , niet allemaal altijd van toepassing.) 
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Convenanten 

In het kort: Een convenant is een overeenkomst tussen een vereniging en de stad/gemeente. In deze overeenkomst worden verplichtingen voor zowel de 

vereniging als de stad bepaald. 

Pro’s 

Voor lokale besturen  Voor verenigingen 

X 

Convenanten kunnen ingezet worden om een bijzondere, versterkte samenwerking met 
initiatieven en organisaties op te zetten. Denk vb. aan verenigingen waar armen het woord 
nemen, die meer ondersteuning willen bieden aan hun doelgroep.  

Convenanten worden ook vaker ingezet voor samenwerking met grote, professioneel 
georganiseerde verenigingen. 

X 

X Convenanten laten maatwerk toe. X 

X 
De duurtijd van een convenant kan aanzienlijk zijn, wat voor minder administratieve last 
zorgt op de korte termijn. 

X 

 

Contra’s 

Voor lokale besturen  Voor verenigingen 

X 
Indien in het convenant weinig afspraken zijn gemaakt op vlak van verantwoording, kan de 
werking van de organisatie tot op zekere hoogte ondoorzichtig zijn. Verenigingen in 
moeilijkheden of met slinkende activiteiten worden zo minder gemakkelijk gemonitord. 

 

X 
Het opstellen van een convenant (en de wederzijdse rechten en plichten) kan meer werk 
vergen omdat deze op maat van de vereniging wordt afgesloten. 

 

X 
Wordt het soms niet iets te veel à la tête du client? Waar trek je de grens tussen de 
toepassing van reglementen en convenanten voor verenigingen? 

X 
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Nominatieve subsidies 

In het kort: Een subsidie ad nominatum wordt zonder subsidiereglement toegekend aan een vereniging of organisatie. Het bedrag wordt vooraf in de 

begroting ingeschreven. 

Pro’s 

Voor lokale besturen  Voor verenigingen 

X 
Een nominatieve subsidie zorgt voor eenvoud en zekerheid: een vast bedrag, jaar na jaar, 
zonder (grote) administratieve rompslomp.  

X 

X 
Verenigingen die niet in het kader van de reglementen passen, kunnen op deze manier toch 
ondersteund worden. (Denk maar aan sportverenigingen zoals dansverenigingen en 
schaakclubs die niet onder de definitie van  Bloso voor een sportvereniging vallen.) 

X 

 
Nominatieve subsidies kunnen onafhankelijk van de algemene subsidie-enveloppe worden 
toegekend, dus zonder dat de subsidie van de andere verenigingen naar beneden gaat. 

X 

 

Contra’s 

Voor lokale besturen  Voor verenigingen 

X Slapende verenigingen krijgen soms nog steeds geld.  

X 
De beperkte of onbestaande administratieve of inhoudelijke verantwoording kan 
betekenen dat het bestuur geen zicht krijgt op wat de vereniging onderneemt. Daarnaast 
kunnen de informatiegegevens (zoals vb. de contactpersoon) soms verouderd zijn. 
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Heb je een subsidiereglement nodig om je 

doelstelling te bereiken?  
NEE 

Ga na hoe je 

dan wel best 

je doelstelling 

kan bereiken. 

Moet er een gegarandeerde minimumsubsidie zijn 

voor elke vereniging?  

JA 

Ga voor een 

puntensysteem 

Zie bijlages 3 - 4 

NEE 

JA 

Een vast bedrag, jaar na jaar?  

JA 

Ga voor een 

basistoelage of 

nominatieve 

subsidie 

 

Zie bijlage 5 

Moet er bovenop de minimumsubsidie een weging plaatsvinden 

(vb. voor de grootte v/d vereniging, het aantal activiteiten…)? 

NEE 

JA 
NEE 

Ga voor een 

basistoelage met 

puntensysteem 

Zie bijlages 7 - 8 

Ga voor een 

systeem dat de 

keuze laat : een 

basistoelage of een 

puntensysteem 

Zie bijlage 6 

FL
O

W
C

H
A

R
T 

R
EG

LE
M

EN
TK

EU
ZE
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Aan de slag 

In de bijlagen zitten enkele subsidiereglementen als voorbeeld toegevoegd – ga deze even na ter 

inspiratie. Let wel op: ondoordacht copy-pasten is nooit een goed idee. Een (subsidie)reglement is altijd 

een product van de context van een lokaal bestuur: het zomaar overnemen van regels is dan ook nooit 

een goed idee. Focus je op je eigen verhaal en laat alles wat niet essentieel is achterwege. 

STAP 6 // DE VERANTWOORDING 

Subsidies gaan gepaard met verantwoording. Voortgangsrapporten, activiteiten- en deelnemerslijsten, 

facturen en andere bewijsstukken doen dan al snel de revue. Het gebeurt niet zelden dat verenigingen 

heuse dossiers ter verantwoording moeten gaan indienen; een aanzienlijk deel van de administratieve 

last voor verenigingen én besturen schuilt dan ook vaak in deze fase. 

Sta even stil bij het doel van de verantwoording: is dat de controle over de subsidiestromen of net een 

beter inzicht in het reilen en zeilen van het verenigingsleven in je gemeente? Wat moet er allemaal 

bewezen en verantwoord worden? Voor wie moet deze verantwoording nuttig zijn? Hoe gedetailleerd 

moet een activiteitenrapport zijn? In welke vorm moet dit worden aangeleverd? Wordt met alle 

geleverde informatie aan de slag gegaan? En kan een goed gesprek met de vereniging ook niet dienen 

als moment van reflectie en verantwoording? 

Verantwoording is een instrument, geen doel. Bovendien vraagt het veel tijd en werk van alle partijen 

die voor andere zaken kan worden aangewend. Herleid de verantwoording tot de essentie: niet alleen 

is dat eenvoudiger en helderder, je bouwt ook een vertrouwensband in met je verenigingen. Te veel 

structurele verantwoording kweekt wantrouwen. 

Op de volgende pagina’s vind je een handig overzicht van de pro’s en contra’s en daaruit voortvloeiende 

aanbevelingen omtrent verantwoording. 
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Pro’s 

Voor lokale besturen  Voor verenigingen 

X 

Verantwoording kan, mits goede invulling, een degelijke kwaliteitscontrole zijn. Bovendien 
kan het een signaalfunctie hebben: wanneer een vereniging het moeilijk heeft, kan dit 
doorschemeren in zijn verantwoording (vb. via een frappant minder uitgebreide 
activiteitenlijst). 

X 

X 
Verantwoording kan meer inzicht geven in het reilen en zeilen van het verenigingsleven in 
je gemeente.  

 

 

Contra’s 

Voor lokale besturen  Voor verenigingen 

X 
Met veel opgevraagde informatie wordt niets gedaan, cf. het welbekende fenomeen van de 
mappen die in de kast stof staan te vergaren. Bovendien wordt relevante informatie vaak 
dubbel opgevraagd. 

X 

X 

Zowel het opmaken als controleren van de verantwoording neemt vaak veel tijd in beslag. 
Specifiek voor verenigingen kan het gebeuren dat de verantwoording (vb. het verzamelen 
van alle bewijsstukjes van het voorbije jaar, soms aan de hand van manuele 
verantwoordingsformulieren) niet in verhouding is met de gekregen subsidie. 

X 

X 
Alle te bewijzen elementen aan een strenge controle onderwerpen, kan inefficiënt en 
onproductief worden (vb. het aantal leden, vergaderingen met de bestuurders…). 

X 

X 
Een exhaustieve en verplicht frequente verantwoording kan wrevel en 
verantwoordingsmoeheid opwekken. Bovendien is het niet bevorderlijk voor de 
vertrouwensrelatie tussen bestuur en vereniging. 
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Suggesties en aanbevelingen 

 Vraag enkel die zaken op waar je effectief iets mee kunt. Overbodige gegevensregistratie is voor 

niemand nuttig. Let er bovendien op dat de verantwoording in verhouding staat tot de 

verkregen subsidie. 

 

 Ga waar dat kan flexibel om met de bewijsvoering, zeker met de vorm. Overweeg om 

activiteitenverslagen ook aan de hand van beeldmateriaal (foto’s, flyers, filmpjes…) te laten 

stofferen. 

  

 Ga op zoek naar de meerwaarde van de verantwoording. Kun je met de bekomen informatie vb. 

meer inzicht krijgen in de werking van de organisatie? Of werpen de gegevens een blik op de 

meerwaarde die de vereniging bewerkstelligt?  

 Reflecteer over wie de controle van de verantwoording in handen neemt. Is dat idealiter de 

administratie, de adviesraad, beiden?  

 Misschien kan de controle van de verantwoording steekproefsgewijs gebeuren? Op die manier 

vermindert ook de last voor het lokaal bestuur. 

 Focus niet op het dichtplamuren van fraudekansen. Hou deze in perspectief en zet in op 

wederzijds vertrouwen.  

STAP 7 // OVER TAAL EN DIALOOG 

Schep klare taal 

Als je een juridische dienst hebt, laat deze het ontwerpreglement dan eens nalezen; zo ben je zeker dat 

er geen juridische foutjes in je reglement slopen. Probeer tegelijk wel om niet te veel juridisch 

taalgebruik te hanteren: een reglement in ambtenarees is nog nooit iemand ten goede gekomen. 

Controleer daarom je reglement op dure woorden en ingewikkelde zinsconstructies en probeer deze zo 

veel mogelijk te vervangen of achterwege te laten. Probeer je reglement met zo weinig woorden te 

schrijven.  

Laat je reglement ook eens nalezen door iemand die er niets van kent. Als deze persoon met vragen of 

interpretatieproblemen zit, dan is dat een teken dat de formulering helderder kan. Het is perfect 

mogelijk om op een professionele manier eenvoudig en duidelijk te schrijven. “Keep It Simple, Stupid”, 

of kortweg KISS, is hier het motto!  

In dialoog met de vereniging 

Sta even stil bij hoe je het contact met de verenigingen wil realiseren en onderhouden. Een puur 

administratieve en schriftelijke relatie (via reglementen en procedures) kan tot 

communicatieproblemen leiden tussen bestuur en verenigingen. 

Persoonlijk contact met de verenigingen in je gemeente is daarom altijd een plus, of dat nu via 

occasionele telefoontjes of een bezoekje tijdens een activiteit gebeurt. Niet alleen wordt dit 

geapprecieerd door de verenigingen, het helpt je ook een vinger aan de pols te houden: wat houdt 

verenigingen bezig? Welke obstakels ervaren ze? 
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Dit onderhouden van persoonlijke contacten vraagt uiteraard een significante investering van de 

relevante ambtenaar. Maar er zijn eenvoudige manieren om contacten op een efficiënte manier te 

leggen: 

 Trek als administratie/adviesraad wat tijd uit om subsidie- en ondersteuningsaanvragen in te 

vullen samen met de verenigingen die daarom vragen. Dit kan gewoon op het gemeentekantoor, 

dan wel tijdens ‘zitdagen’ in de gemeente, waarbij ambtenaren of leden van de adviesraad zich 

op voor verenigingen centrale punten aanspreekbaar stellen.   

 Laat de adviesraad haar vergaderingen telkens bij een andere vereniging houden, zo wordt de 

band tussen verenigingen onderling ook versterkt.  

 Geef als gemeente periodiek vormingen over het aanvragen van subsidies en ondersteuning aan 

(nieuwe) verenigingen. 

 Ga langs bij de verenigingen. Let wel: dit zijn geen inspectiebezoeken, maar opportuniteiten om 

elkaar en elkaars besognes te leren kennen.  

STAP 8 // TESTEN GEBLAZEN, SAMEN MET DE DOELGROEP 

Het reglement is nu klaar om te testen. Laat een steekproef van verenigingen het ontwerpreglement 

uitproberen en evalueer de resultaten.  

Luister naar de bezorgdheden en suggesties van de doelgroep (zeker als ze om vereenvoudiging vragen), 

maar laat je niet in verleiding brengen om tal van exhaustieve uitzonderingsregels- en modaliteiten aan 

reglementen toe te voegen. Een reglement is nooit perfect, maar het mag daarom niet worden herleid 

tot een plakboek van regels dat voor niemand nog overzichtelijk is. 

Blijkt uit je testen dat er nog kinken in de kabels van het reglement zitten, probeer hier dan een 

antwoord op te vinden. Ga met dat antwoord vervolgens terug naar de doelgroep. Vraag, waar mogelijk 

en relevant, ook advies aan collega’s, binnen en buiten de gemeente. Binnen de gemeente is het altijd 

een plus als de opgemaakte reglementen zo veel mogelijk op elkaar afgestemd zijn qua vorm en inhoud. 

Intervisie met andere gemeenten kan dan weer voor boeiende inzichten leiden over de werking van 

reglementen en hun impact in de praktijk. 

STAP 9 // JE HEBT EEN REGLEMENT! VERGEET NIET TE EVALUEREN 

Na het testen en, waar nodig, tweaken van het ontwerpreglement, kan dit gestemd en ingevoerd 

worden. Proficiat, je hebt nu officieel een reglement!  

Het proces is hier echter nog niet helemaal afgerond. Nu het reglement wordt losgelaten op 

verenigingen, kunnen er doorheen de jaren nog bijkomende problemen opduiken. Het is dan ook 

belangrijk om periodiek te evalueren, vb. om het jaar. Dit kan vb. aan de hand van een lightversie van 

bovenstaand stappenplan. Het belangrijkste is dat je de bedenkingen en besognes van de doelgroep 

capteert, idealiter door ze expliciet te bevragen.  

De periodieke evaluatie garandeert dat je reglement up-to-date blijft en maakt mogelijk dat de 

gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van je reglementen en procedures blijft toenemen.  
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TOT SLOT: HET DIGITALE VERHAAL 

Digitalisering, het is een toverwoord dat administraties en verenigingen wel vaker doet dromen! 

Wanneer over vereenvoudiging  wordt gesproken, duurt het dan ook vaak niet lang vooraleer de 

efficiëntie van een digitaal systeem wordt bejubeld.  

Maar w@ kan d@ inhouden, zo’n digitaal systeem? En waar moet je op letten? Hieronder en op de 

volgende pagina’s vind je achtereenvolgens een reeks aandachtspunten, pro’s en contra’s, en suggesties 

en aanbevelingen terug.  

Aandachtspunten 

Een digitaal systeem is idealiter:  

 goed getest; 

 makkelijk aan te passen aan de lokale context, vb. aan de hand van kant-en-klare, maar 

wijzigbare modules; 

 automatisch gekoppeld met andere diensten, online loketten en zelfs applicaties, zoals vb. Uit 

in Vlaanderen; 

 een virtuele fichebak, waarin informatie over de verenigingen handig bewaard en gefilterd kan 

worden. Het kunnen exporteren van de informatie naar o.m. Excelbestanden en andere 

software is ook een plus, net zoals het mogelijk maken van bewerkingen op de getrokken 

informatie.  

 gebruiksvriendelijk. Het systeem moet zichzelf uitwijzen, de mensen bij de hand nemen. Voor 

verenigingen is bovendien ook handig indien subsidie-, ondersteunings- en 

verantwoordingsdossiers in de opmaakfase tussentijds kunnen worden opgeslagen. Zo kunnen 

ze het nodige werk verdelen over meerdere momenten indien nodig. 

 niet het enige kanaal waarmee verenigingen subsidies en ondersteuning kunnen aanvragen. 

Niet alle verenigingen zijn even vlot mee met het digitale verhaal…
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Pro’s 

Voor lokale besturen  Voor verenigingen 

X 
Digitaliseren kan tijd besparen, zeker in combinatie met het “only once”-principe (: alle 
informatie slechts één keer opvragen).  

X 

X 

Een digitaal systeem kan de registratie van verenigingen een pak vereenvoudigen. 
Bovendien kan het alle verkregen informatie over de vereniging en haar 
vertegenwoordigers eenvoudig centraliseren. Het up-to-date houden van de informatie kan 
o.m. worden bewerkstelligd via jaarlijkse automatische mails naar alle verenigingen met de 
vraag of er aan de gegeven informatie dingen zijn veranderd. 

X 

X Gegevens kunnen opgeslagen, gefilterd en snel terug opgesnord worden.  X 

X 
De berekening van subsidiebedragen (zoals in het puntensysteem) kan, al dan niet deels, 
geautomatiseerd worden. 

 

X 
Een digitaal systeem kan bij ondersteuningsaanvragen automatisch linken leggen naar 
andere diensten, zoals de politie en de brandweer (vb. wanneer er een groot evenement 
zal worden georganiseerd). 

X 

X 

Indien goed uitgedacht, is een digitaal systeem gebruiksvriendelijk: zo kan een dynamisch 
systeem  idealiter gebruikers toelaten aanvragen en dossiers met tussenpozen in te vullen 
en tussentijds op te slaan. Dit laat verenigingen ook toe om alle relevante 
verantwoordingsstukken periodiek in te geven en bij te houden (zonder op het eind van het 
jaar allerlei bewijsstukjes te moeten opsnorren in de administratie). 

X 

X In vergelijking met papieren verantwoording is een digitaal systeem ecologisch. X 
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Contra’s 

Voor lokale besturen  Voor verenigingen 

X 

Niet iedereen is onmiddellijk mee met het digitale verhaal. Er moet een alternatief 
voorhanden zijn voor zij die dit systeem niet onder de knie krijgen (vb. via een invulsessie 
op de gemeente, een hulplijn of een computer die ter beschikking staat in de bib of in de 
lokalen van de gemeente). 

X 

X 
Technologie kan veel, maar niet alles. Sommige elementen van je procedure zullen 
misschien niet digitaal kunnen worden uitgewerkt; ga in dat geval na hoe je die zo goed 
mogelijk kunt opvangen. 

 

X Vaak kampt een digitaal systeem in haar startfase met kinderziektes. X 

X Het aanpassen van een digitaal systeem kan log en langzaam zijn.  

X 
Naargelang de verwachtingen met betrekking tot de software, kan dit een stevig 
kostenplaatje worden. 

 

X 
Een ingewikkelde of onduidelijke procedure digitaliseren, zorgt niet opeens voor een 
eenvoudig en heldere procedure. 

X 
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Aanbevelingen en suggesties 

 Ga na of je geen groepsaankoop kan doen van zo’n digitaal systeem. Met meerdere gemeentes 

samen kan je mogelijk de kosten van zo’n softwarepakket drukken.  

 Implementeer een digitaal systeem indien mogelijk in alle diensten tegelijkertijd. Zo kan je alles 

zo efficiënt mogelijk implementeren. Het slechts digitaliseren van één van alle diensten kan dan 

weer ongewild méér werk met zich meebrengen, door vb. zowel digitaal als manueel de 

relevante procedures en communicatie te moeten doorlopen, al dan niet tussen de 

verschillende diensten.  

 

 

Een gouden raad: als je reglement onduidelijk of een warboel is, vertrouw er dan niet op dat 

een digitaal systeem orde zal scheppen. Een papieren soepje waar je een digitaal sausje over 

heen giet, is… een digitaal soepje en dat is soms zelfs nóg onduidelijker. 

Beschouw digitaal gaan dus nooit als dé mirakeloplossing voor vereenvoudiging – dat werkt niet. Eerst 

vereenvoudigen en dan pas digitaal gaan is de boodschap. Digitalisering is een middel tot 

vereenvoudiging en efficiëntie.-, jeugdverenigingen … een aparte sectorale erkenning voor te leggen, 

krijgt elke vereniging in deze logica eenzelfde erkenning, dus als “vereniging” tout court. 
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BIJLAGEN  

Doorheen het onderzoek kwamen we in contact met veel interessante cases van steden en gemeenten. 

Aan de hand van deze bijlagen willen we een aantal inspirerende en verhelderende voorbeelden met 

jullie delen. De reglementen die we hieronder oplijsten zijn daarom niet noodzakelijk perfect of ideaal, 

maar dienen als prikkelende en verduidelijkende handvaten.  

We benadrukken tot slot graag nog eens dat waar een reglement voor de ene gemeente een perfect fit 

kan zijn, dit absoluut niet het geval hoeft te zijn voor een andere gemeente. Zie onderstaande 

voorbeelden dus ook niet als de absolute waarheid, maar ontleen eruit wat nuttig en relevant is voor 

jouw gemeente en haar context. 

Overzicht 

Bijlage 1: Erkenningsreglement - Bornem  33 

Bijlage 2: Erkenningsreglement – Kortemark 34 

Bijlage 3: Subsidiereglement met puntensysteem – Sint-Truiden  37 

Bijlage 4: Subsidiereglement met puntensysteem – Oostrozebeke 38 

Bijlage 5: Subsidiereglement met basistoelage – Sint-Truiden 44 

Bijlage 6: Subsidiereglement met puntensysteem óf basistoelage – Genk 46 

Bijlage 7: Subsidiereglement met puntensysteem én basistoelage – Balen 50 

Bijlage 8: Subsidiereglement met puntensysteem én basistoelage – Bornem 54 

 

  



  

 Slim geregeld! Een wegwijzer 
33 

Bijlage 1: Erkenningsreglement - Bornem  
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Bijlage 2: Erkenningsreglement - Kortemark 

Reglement voor de erkenning als Kortemarkse vereniging 
De gemeenteraad, 

Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;  

Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het belang dat de gemeenteraad hecht aan het verenigingsleven in Kortemark; 

Gelet op het advies ingewonnen bij de cultuurraad op 21/9/16, de jeugdraad op 16/10/16, de 

sportraad op 6/10/16 , de ouderenadviesraad op 23/9/16, de milieuraad op 8/11/16 en de Noord-

Zuidraad op 25/10/16.  

Reglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2016. 

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2017. 

 

ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED 

Dit reglement is van toepassing op de plaatselijke verenigingen. Hiermee worden de verenigingen 

bedoeld die hun werking hebben op grondgebied Kortemark en die zich voornamelijk richten op 

de inwoners van Kortemark. 

Je kan erkend worden binnen de volgende categorieën, naargelang de nadruk van de activiteiten 

blijkens de statuten of doelstellingen van de vereniging: 

- Jeugdverenigingen:  

- Seniorenverenigingen; 

- Culturele en socio-culturele verenigingen; 

- Sportverenigingen; 

- Milieuverenigingen; 

- Sociale verenigingen; 

- Noord-Zuid-verenigingen; 

- Ontspanningsverenigingen; 

- Oudstrijdersbonden; 

- Middenstandsverenigingen; 

- Oudercomités; 

- Dorpsraden; 

- Kermis- of buurtcomités; 

- Niet-subsidieerbare organisaties (vakbonden, politieke partijen, mutualiteiten,…); 

 

ARTIKEL 2. ALGEMENE ERKENNINGSVOORWAARDEN 

Om erkend te worden en te blijven moet een vereniging voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1. Minimum 1 activiteit per jaar organiseren in Kortemark, die openstaat voor iedere 

geïnteresseerde; 

2. Opgericht zijn door een privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winst- of 

handelsoogmerken; 

3. Een voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen benoemen waarbij de 3 functies door een 

verschillend persoon moeten uitgeoefend worden en waarvan er minimum 2 op een verschillend 

adres wonen. Hierbij dienen minimum 2 bestuursleden in Kortemark gedomicilieerd te zijn; 
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4. Politieke partijen, vakbonden, mutualiteiten en beroepsverenigingen die activiteiten 

organiseren, kunnen wel erkend worden, maar niet gesubsidieerd worden; 

5. De vereniging komt in aanmerking voor erkenning na bewijs van tenminste één jaar werking; 

6. De eventuele controle van de gemeente aanvaarden; 

7. Dubbele subsidiëring van de reguliere werking door het gemeentebestuur is niet toegelaten; 

8. De vereniging mag geen onderafdeling of overkoepeling zijn van een reeds erkende lokale 

vereniging. 

 

ARTIKEL 3. SPECIFIEKE ERKENNINGSVOORWAARDEN 

Per sector kunnen voorwaarden bepaald zijn waar een vereniging dient aan te voldoen, wil ze 

erkend zijn in deze bepaalde sector en van gemeentelijke subsidies vanuit die bepaalde sector te 

kunnen genieten. Hiervoor verwijzen we naar de specifieke bepalingen per sector. Dat gaat met 

name over sport, Noord-Zuid en jeugd. 

 

ARTIKEL 4: AANVRAAGPROCEDURE: 

NIEUWE VERENIGING 1e AANVRAAG: 

Bij een eerste aanvraag tot erkenning dient de organisatie minimum één jaar werking te kunnen 

bewijzen op datum van de aanvraag. Dit gebeurt aan de hand van een activiteitenverslag gestaafd 

met bewijsstukken, zoals daar zijn: uitnodigingen, persmededelingen, tijdschrift, 

verzekeringsbewijzen, affiches,... De aanvraag tot erkenning dient te worden gericht aan het 

College van Burgemeester en Schepenen (CBS) van de gemeente Kortemark (Stationsstraat 68) of 

kan via het aanvraagformulier in het e-loket op www.kortemark.be . Het College verwijst deze 

aanvraag tot 1e erkenning naar de respectievelijke adviesraden. Na advies wordt door het CBS een 

beslissing genomen. 

 

JAARLIJKSE HERNIEUWING PROCEDURE 

Jaarlijks voor 1 oktober dient het standaardformulier ‘erkenning Kortemarkse vereniging’ ingevuld 

te worden. Je kan dit invullen op het e-loket www.kortemark.be of je kan de papieren versie 

downloaden of in het vrijetijdsloket aanvragen. De verenigingen die een toelage krijgen via het 

subsidiereglement van sport, jeugd, cultuur of Noord-Zuid moeten dit niet apart indienen.  Voor 

hen is het stuk rond de erkenning geïntegreerd in hun subsidieaanvraagformulier. 

Op het formulier ‘erkenning Kortemarkse vereniging’ dienen volgende zaken te worden vermeld:  

- een jaarlijks in te vullen deel inlichtingen betreffende de vereniging; 

- een activiteitenverslag van het voorgaande kalenderjaar met minimum 1 activiteit in het 

voorbije jaar: indien dit niet kan aangetoond worden, wordt de vereniging geschrapt als 

erkende vereniging 

- door het formulier in te dienen wordt de toestemming gegeven om de adresgegevens van 

de secretaris en voorzitter van de vereniging te publiceren op de gemeentelijke website 

 

 

 

 

http://www.kortemark.be/
http://www.kortemark.be/
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UITERSTE DATUM VAN INDIENEN DOCUMENTEN 

Jaarlijks worden de verenigingen gevraagd hun erkenning te vernieuwen tegen ten laatste 1 

oktober via het e-loket of door het formulier in te dienen bij het vrijetijdsloket via mail of papier. 

Een bewijs van afgifte kan worden gevraagd.   

 

ARTIKEL 4. VOORDELEN VAN DE ERKENNING 

De erkenning als Kortemarkse vereniging geeft recht op: 

1. gebruik van de gemeentelijke infrastructuur tegen een gereduceerd tarief; 

2. ontlenen van materialen via de uitleendienst; 

3. Bepaalde logistieke ondersteuning vanuit de gemeente, indien hiervoor tijdig een aanvraag 

toekomt bij het college van burgemeester en schepenen; 

4. Mogelijkheid tot het verkrijgen van een jaarlijkse subsidie volgens het subsidiereglement dat op 

de sector betrekking heeft waarop men erkend wordt of een jaarlijkse nominatieve toelage; 

De formulieren die jaarlijks worden ingediend als vernieuwing van de erkenning, dienen tevens als 

subsidieaanvraag voor alle verenigingen die niet onder de subsidiereglementen van sport, cultuur 

of jeugd vallen. Aan de hand van de erkenningsformulieren, kunnen zij een nominatieve toelage 

ontvangen van het gemeentebestuur. 

 

ARTIKEL 5. EINDE VAN DE ERKENNING 

Er komt een einde aan de erkenning van de vereniging: 

1. Wanneer de vereniging geen verlenging van de erkenning heeft aangevraagd tegen 1 oktober. 

2. Wanneer de vereniging niet meer voldoet aan één van de voorwaarden gesteld in artikel 2 van 

dit reglement. 
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Bijlage 3: Subsidiereglement met puntensysteem – Sint-Truiden  
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Bijlage 4: Subsidiereglement met puntensysteem - Oostrozebeke  

  

 
 

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE, CULTURELE EN SOCIALE 

VERENIGINGEN  

vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 12 april 2012  
 

ALGEMEENHEDEN  

 

Artikel 1.  

Socioculturele, culturele en sociale verenigingen kunnen, binnen de perken van het budget 

goedgekeurd door de gemeenteraad, een subsidie ontvangen. De subsidies worden verleend 

volgens de voorwaarden opgesomd in dit reglement.  

 

Artikel 2.  

Iedere vereniging die een subsidie geniet en lid is van de gemeentelijke culturele raad heeft de 

morele verplichting de vergaderingen van de gemeentelijke culturele raad bij te wonen en aan zijn 

activiteiten mee te werken.  

 

Artikel 3.  

Het subsidiedossier bestaat uit:  

 het invulformulier, aangeleverd door het gemeentebestuur;  

 de gevraagde bewijsstukken.  

 

Geen ander formulier dan datgene aangeleverd door het gemeentebestuur kan door de 

socioculturele, culturele of sociale vereniging gebruikt worden.  

 

Artikel 4.  

Elk werkjaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar.  

 

Artikel 5.  

Een erkende vereniging is verplicht voor 1 oktober van elk werkjaar aan het college van 

burgemeester en schepenen een verslag over de werking van het voorbije werkjaar over te maken. 

Dit verslag wordt opgesteld volgens het puntenstelsel vermeld onder artikel 15.  

 

De vereniging verleent inzage in elk document of geeft gevraagde informatie aan de ambtenaar 

belast met het berekenen van de subsidie wanneer die informatie van belang is bij het berekenen 

en wanneer de ambtenaar daar om vraagt.  

 

Artikel 6.  

De uitbetaling van de financiële toelage gebeurt in overeenstemming met het gemeentedecreet 

door overschrijving op de bankrekening van de socioculturele, culturele of sociale vereniging.  

 

Artikel 7.  

Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of indien de voorwaarden van dit besluit niet zijn 

nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen op grond van deze regeling:  
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 de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de betrokken organisatie;  

 de betrokken organisatie van verdere subsidiëring uitsluiten voor een periode van drie jaar.  

 

ERKENNING VAN EEN SOCIOCULTURELE, CULTURELE EN SOCIALE VERENIGING  

 

Artikel 8.  

Een erkende vereniging is een vereniging die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1.1.1.2 van 

het gecoördineerd retributiereglement.  

 

Artikel 9.  

Om als socioculturele, culturele of sociale vereniging te worden erkend moet aan volgende 

voorwaarden voldaan worden:  

a) een socioculturele vereniging streeft een doel na dat positief is en uitsluitend gericht is op de 

culturele, staatsburgerlijke, morele of wetenschappelijke vorming van de volwassenen en jeugd en 

dit buiten enig schoolverband;  

b) een culturele vereniging streeft een doel na dat gericht is op de amateuristische kunstbeoefening 

en dit buiten enig schoolverband;  

c) de vereniging is door het private initiatief opgericht;  

d) de vereniging wordt geleid door een bestuurscomité van tenminste drie leden van Belgische 

nationaliteit, die wettelijk gedomicilieerd zijn in de gemeente;  

e) de vereniging of organisatie heeft haar zetel op het grondgebied van de gemeente;  

f) de vereniging heeft, bij het indienen van de aanvraag om erkenning gedurende ten minste één 

jaar de onder a) of b) bedoelde activiteiten uitgevoerd;  

g) de vereniging streeft geen winstverdelingsoogmerken na, dit is geen persoonlijke winsten;  

h) de vereniging aanvaardt de administratieve en financiële controle van de gemeente met inbegrip 

van het onderzoek ter plaatse;  

i) de vereniging toont aan dat zij:  

- ofwel in de gemeente werkzaam is ofwel prestaties of diensten levert die de gemeente ten goede 

komen;  

- actief is op het gebied van de algemene volksontwikkeling of sociale activiteiten, in het 

Nederlands.  

 

Artikel 10.  

Een aanvraag om erkenning wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen en 

bevat volgende documenten:  

 de schriftelijke aanvraag om erkenning;  

 de samenstelling van het bestuur;  

 de ledenlijst;  

 een exemplaar van de statuten, het grondreglement of bij gebrek hieraan een omschrijving 

van het nagestreefde doel.  

 

Voor het college van burgemeester en schepenen een besluit neemt, vragen zij advies aan de 

gemeentelijke culturele raad.  

 

Artikel 11.  

Voor verenigingen, die erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen, wordt de 

erkenning jaarlijks stilzwijgend verlengd als verder voldaan wordt aan de erkenningvoorwaarden 

opgesomd artikel 9.  

Voor verenigingen die lid zijn van de gemeentelijke culturele raad volstaat het om lid te blijven en 

verder te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden opgesomd in artikel 9.  

 

 

 

 

 



  

 Slim geregeld! Een wegwijzer 
40 

WERKINGSSUBSIDIE  

 

Artikel 12.  

De verenigingen worden opgesplitst in drie categorieën:  

 de socioculturele verenigingen;  

 de culturele verenigingen;  

 de sociale verenigingen.  

 

Artikel 13.  

De sociale verenigingen krijgen een individuele subsidie. Het bedrag hiervan wordt jaarlijks 

vastgesteld door de gemeenteraad. Dit bedrag wordt niet in aanmerking genomen bij de verdeling 

van het totale subsidiebedrag aan de socioculturele en culturele verenigingen.  

 

Het bedrag dat wordt vastgesteld voor de oudercomités wordt verdeeld onder het Oudercomité van 

de Basisschool De Ginste en het oudercomité van de Centrumscholen op basis van het aantal 

klassen. Het totale bedrag wordt gedeeld door het aantal klassen op 1 februari van het jaar waarin 

men de subsidie aanvraagt. Hierdoor krijgen we een geldelijke waarde voor één klas. Het 

subsidiebedrag = aantal klassen * berekende geldelijke waarde per klas.  

 

Artikel 14.  

De culturele en socioculturele verenigingen krijgen een subsidie, onder de voorwaarde vermeld in 

artikel 1, waarvan het bedrag berekend wordt op basis van het aantal verworven punten. De 

puntenverdeling wordt vermeld onder artikel 15.  

 

Voor het berekenen van de subsidie van elke vereniging wordt volgende werkwijze toegepast:  

 Een punt heeft een vaste waarde. Voor een culturele vereniging bedraagt de vaste 

geldelijke waarde per punt 0,033 euro. Voor een socioculturele vereniging bedraagt de 

vaste geldelijke waarde per punt 0,020 euro.  

 Er wordt een optelling gemaakt van het aantal punten bekomen door elke vereniging;  

 Het aantal bekomen punten wordt, per vereniging, vermenigvuldigd met de vaste geldelijke 

waarde per punt;  

 Het bekomen subsidiebedrag van alle vereniging wordt opgeteld.  

 Het in het budget voorziene krediet mag maximum met 2,5 % overschreden worden. Indien 

het berekende bedrag van alle verenigingen samen meer is dan dit maximum worden de 

afzonderlijke subsidies herberekend. Het bedrag dat het maximum (het in de begroting 

voorziene krediet + 2,5%) overschrijdt, wordt evenredig aan alle verenigingen in mindering 

gebracht.  

 Indien het totale subsidiebedrag minder bedraagt dan het in de begroting voorziene bedrag 

wordt het overschot niet verdeeld.  

 

Op het ogenblik dat het maximum (het in de begroting voorziene krediet + 2,5%) drie jaar na elkaar 

overschreden wordt of dat er een vereniging bijkomt, mag het in de begroting voorziene krediet met 

5 % overschreden worden. Voor de berekening van het aantal verenigingen wordt het werkjaar 

2010-2011 als basis genomen.  

 

Artikel 15.  

 Bonus: dit zijn extra punten bij het item dat erboven staat bv. B1 én B1b. Als je het 

algemene item aanduidt, kan je recht hebben op de bonus.  

 Samenwerking met andere vereniging: een gezamenlijke organisatie door verschillende 

verenigingen. Helpen bij een activiteit georganiseerd door een andere vereniging wordt niet 

beschouwd als samenwerking.  
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Categorie 1: de socioculturele verenigingen  

 

A. Organisatie en structuur van de vereniging  

A.1. Per vergadering (meerdere per werkdag indien andere doelgroep en/of andere zaal) 200 p  

A.2. Per ingeschreven lid (ledenlijst verplicht) 2 p  

A.3. Voorlopig jaarprogramma 500 p  

A.4. Aanwezigheid op algemene vergadering van de culturele raad (afgevaardigde of vervanger, 

een verontschuldiging telt niet) 750 p  

 

B. Werking van de vereniging  

ontspannings- en vormende activiteiten  

B.1. Activiteiten voor eigen leden of voor publiek 250 p  

B.1.a. bonus voor samenwerking met andere vereniging(en) 100 p  

B.1.b. bonus zonder deelnamegeld 100 p  

B.2. Dienstverleningsproject (eigen leden ondersteunen cfr. een dienstverlenende instantie bv. 

belangen behartigen voor mensen die het niet zelf kunnen) 500 p  

B.3. Opleiding of bijscholing (voor leden of voor bestuur) bv. over de wegcode 200 p  

B.4. Per uitgave brochure/ledenblad/digitale nieuwsbrief of hebben communicatie via een eigen 

website, gebruik sociale media (up to date) 150 p  

 

C. evenement voor publiek (dit kan niet enkel voor eigen leden zijn)  

C.1. Opbouw en afbraak (per dag) 250 p  

C.2. Evenement (per activiteit per dag met max. van 3 dagen) 500 p  

C.2.a. bonus voor samenwerking met andere vereniging(en) 100 p  

C.2.b. bonus zonder deelnamegeld 100 p 

  

Categorie 2: de culturele verenigingen  

 

A. Organisatie en structuur van de vereniging  

A.1. Per vergadering (met bestuur, leden, repetitie) (meerdere per werkdag indien andere 

doelgroep en/of andere zaal) 200 p  

A.2. Per ingeschreven lid (ledenlijst verplicht) 2 p  

A.3. Aanwezigheid op algemene vergadering culturele raad (afgevaardigde of vervanger, een 

verontschuldiging telt niet) 750 p  

 

B. Werking van de vereniging  

B.1. toneel-, film- of fotovoorstelling, voordracht, tentoonstelling, muziekuitvoering voor publiek 

binnen Oostrozebeke door eigen leden 500 p  

B.2. toneel-, film- of fotovoorstelling, voordracht, tentoonstelling, muziekuitvoering voor publiek 

buiten Oostrozebeke door eigen leden 600 p  

B.3. opbouw en afbraak decor (per dag) 200 p  

B.4. per gastoptreden (bv. andere vereniging, amateur, …) 250 p  

B.4.a. bonus professioneel gastoptreden binnen normale werking eigen vereniging (kopie contract 

bijvoegen!) 500 p  

B.5. Activiteit voor eigen leden 250 p  

B.6. Tournee in het kader van uw werking (minstens 3 dagen) 600 p  

B.7. Samenwerking met andere vereniging(en) 500 p  

B.8. Per uitgave brochure/ledenblad/digitale nieuwsbrief of hebben communicatie via een eigen 

website, gebruik sociale media (up to date) 250 p 

  

C. Vorming van de vereniging  

C.1. kadervorming per bestuurslid per dag (attest noodzakelijk) 150 p  

C.2. opleiding of bijscholing leden per dag (minimum 3 leden, attest noodzakelijk) 200 p  

 

D. Aankopen van de vereniging  
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D.1. aankoop instrumenten, kledij of partituren per aankoopschijf van 12,5 euro (bewijs kopie 

aankoopfacturen) 50 p  

 

Categorie 3: de sociale verenigingen  

 

De sociale verenigingen, erkend door het college van burgemeester en schepenen, zijn:  

 het Rode Kruis;  

 de oudercomités;  

 Ziekenzorg.  

 

Iedere sociale vereniging vult de aangereikte invulformulieren in. Hierop wordt vermeld:  

 gegevens van de vereniging;  

 lijst bestuursleden;  

 overzicht van de activiteiten tijdens het voorbije werkjaar.  

 

BUITENGEWONE SUBSIDIE  

 

Artikel 16.  

Naast de gewone jaarlijkse subsidie kan de gemeenteraad ten behoeve van één of meerdere 

erkende en gesubsidieerde plaatselijke verenigingen om de organisatie van activiteiten of 

manifestaties van uitzonderlijke aard of waarde mogelijk te maken:  

 bijkomende subsidies inschrijven in het budget;  

 andere tegemoetkomingen of voorzieningen toekennen.  

 

De hierboven bedoelde activiteiten en manifestaties vallen als zodanig buiten de puntentabel 

opgenomen in artikel 15. (vergaderingen om deze activiteiten of manifestaties voor te bereiden 

mogen wel doorgegeven worden volgens de bepalingen vastgelegd onder artikel 15, de activiteit of 

manifestatie zelf niet).  

 

Artikel 17.  

Bijzondere subsidies kunnen ook worden toegekend voor de bevordering van de werking in 

kansarme situaties.  

 

Artikel 18.  

Opdat een vereniging op deze bijzondere subsidies aanspraak zou kunnen maken, moet zij een 

aanvraag indienen bij het gemeentebestuur ten laatste zes maanden voorafgaand aan de 

bijzondere activiteiten. Bij de aanvraag moeten de volgende documenten gevoegd worden:  

 een nota ter verantwoording;  

 een raming van de uitgaven en de inkomsten van de activiteiten waaruit de onmogelijkheid 

moet blijken om de uitgaven zelf te dragen.  

 

Artikel 19.  

De vereniging waaraan een bijzondere subsidie werd verleend, moet ten laatste twee maanden 

nadat de activiteit plaatsvond het nodige bewijsmateriaal aan het gemeentebestuur overmaken, 

namelijk een overzicht van de werkelijke financiële kost:  

 afschriften van uitgaven;  

 overzicht van ontvangsten.  

 

Artikel 20.  

De uitbetaling van de subsidie gebeurt als volgt:  

 na een positief besluit van het college van burgemeester en schepenen: een eerste schijf 

van 50% van het toegekende bedrag;  

 na het indienen van de gevraagde bewijzen zoals vermeld in artikel 19: een tweede schijf 

van 50% van het toegekende bedrag.  
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Indien de subsidie niet vermeld staat op de lijst van het budget is er een goedkeuring nodig van de 

gemeenteraad vooraleer kan uitbetaald worden.  

 

Artikel 21.  

Indien aan een vereniging een bijzondere subsidie wordt toegekend om een activiteit of 

manifestatie van uitzonderlijke aard mogelijk te maken dan wordt, ingeval een toegangsprijs wordt 

gevraagd, een reductie toegestaan aan 55-plussers en aan houders van een cultureel jeugd 

paspoort. 
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Bijlage 5: Subsidiereglement met basistoelage – Sint-Truiden  

 

REGLEMENT 

SUBSIDIES VOOR JAARWERKING TRADITIONELE EN LOKALE 

JEUGDWERKINITIATIEVEN 

 

Art. 1: 

De algemene bepalingen zijn ook hier geldig. 

 

Art. 2: Doelgroep 

Verenigingen die in aanmerking komen voor deze vorm van ondersteuning zijn de 

volgende: 

 Alle verenigingen behorend tot: VVKSM, Chiro, KSA, VKSJ, KSJ, KLJ, FOS, … 
met een werking op het grondgebied van Sint-Truiden. 

 De volgende lokale initiatieven: JNM, de Gillertjes, … met een werking op het 
grondgebied van Sint-Truiden. 

 Lokale initiatieven die een soortgelijke werking hebben als voorgaande 
verenigingen. Deze moeten aan de jeugddienst een schrijven richten met duidelijke 
omschrijving van het initiatief. 
 

Wie in kader van dit reglement een subsidie ontvangt, wordt uitgesloten voor de subsidies 

in kader van ‘Jaarwerking van jongerenorganisaties en jeugdhuizen’. 

 

Art. 3: Procedure 

 Om in aanmerking te komen voor de ‘subsidies jaarwerking’ moet de vereniging 
jaarlijks een aanvraag indienen met de daarvoor voorziene formulieren bij de 
jeugddienst (vóór 30 september). Na 30 september worden er geen 
subsidiedossiers meer aanvaard. 

 De aanvraag moet vergezeld zijn van ofwel de officiële leiding- en ledenlijst 
(uitgegeven door de nationale leiding) ofwel de ledenlijst zoals aangenomen door 
de verzekering. 

 Er moet eveneens een lijst van de leidingsploeg (naam, adres, e-mail, gsm-
nummer) van het nieuwe werkingsjaar worden doorgegeven. 

 

Art. 4: 

Op basis van een volledige aanvraag wordt jaarlijks een nominatief bedrag van 250,00 

EUR overgemaakt op de rekening van de vereniging. 

 

Art. 5: Slot 

Indien de overschotten (waarvan sprake in art. 13 ‘Algemene bepalingen’) niet toereikend 

zijn om eventuele tekorten aan te vullen, worden de betoelagingen evenredig in 

vermindering gebracht. 
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AANVRAAGFORMULIER 

JAARWERKING TRADITIONELE EN LOKALE JEUGDWERKINITIATIEVEN 

1. Identificatie aanvrager 

Aanvrager Vereniging 

Naam  Naam  

Adres  Adres lokaal  

GSM/tel.nr.  Rekeningnr. 
(IBAN) 

 

E-mail  Op naam van  

Handtekening  Adres  

 

2. Verplichte gegevens/bijlagen (aankruisen!) 

 officiële leiding- en ledenlijst (uitgegeven door de nationale leiding) van het voorbije 
werkjaar 
 

 lijst van de leidingsploeg (naam, adres, gsm-nummer, e-mailadres) van het nieuwe 
werkjaar 
 

3. Belangrijk

 De aanvraag voor deze betoelaging moet vóór 30 september binnen zijn op de 
jeugddienst. Aanvragen na 30 september worden niet meer behandeld. 
 

 Bij goedkeuring van de aanvraag ontvangt de vereniging een bedrag van 250,00 
EUR. 
 

 Het al dan niet toekennen van de subsidie gebeurt door het stadsbestuur, op 
eventueel advies van de jeugddienst en/of de jeugdraad, rekeninghoudend met de 
algemene bepalingen en de bepalingen voorzien in de reglementering. 
 
 

Voor ontvangst op …..../……../………… Namens de jeugddienst 
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Bijlage 6: Subsidiereglement met puntensysteem óf basistoelage - Genk  

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN DE VERENIGINGEN AANGESLOTEN 

BIJ DE STEDELIJKE CULTUURRAAD 

BASISTOELAGE – AKTIVITEITENTOELAGE – PROJECTTOELAGE 

(gecoordineerde versie Gemeenteraad maart 2014) 

 

ALGEMEEN 

Socioculturele verenigingen kunnen jaarlijks kiezen tussen OFWEL een basistoelage 

OFWEL een activiteitentoelage. 

De basistoelage en de activiteitentoelage zijn bedoeld als ondersteuning van de 

reguliere, dagdagelijkse werking van Genkse socioculturele vrijwilligersverenigingen. 

- De basistoelage (100,00 EUR) is bedoeld voor verenigingen met een eerder 

beperkte werking en is eenvoudig aan te vragen met een minimum aan administratie. 

- De activiteitentoelage (max. 800,00 EUR) is bedoeld voor verenigingen met een 

meer uitgebreide werking. Voor deze subsidie is een eenvoudig dossier met 

bewijsstukken van de werking vereist. 

Daarnaast kunnen verenigingen voor uitzonderlijke projecten een extra 

projectbetoelaging verkrijgen. Met de projectbetoelaging wil het stadsbestuur 

uitzonderlijke inspanningen van verenigingen ondersteunen. Een vereniging kan 

slechts twee maal per kalenderjaar een project indienen. De maximale projecttoelage 

is 1.000,00 EUR per jaar. 

 

WELKE VERENIGINGEN KOMEN IN AANMERKING? 

Om voor een basistoelage of een activiteitentoelage in aanmerking te komen moeten de 

verenigingen aan alle hier volgende voorwaarden voldoen: 

a) Lid zijn van de stedelijke cultuurraad van Genk. 

b) Minstens 3 activiteiten per jaar voor eigen leden of minstens één activiteit voor een 

ruimer publiek (d.w.z. ook voor niet-leden) georganiseerd hebben gedurende het 

afgelopen werkjaar (1 september jaar x tot 31 augustus jaar x+1). 

c) Beschikken over minimaal 3 bestuursleden. 

d) Beschikken over minimaal 8 leden. 

e) De hoofdactiviteit in Genk uitoefenen. 

f) De maatschappelijke zetel in Genk hebben. Vzw’s dienen hun maatschappelijke zetel 

in Genk te hebben; van feitelijke verenigingen wonen minimaal 2 bestuursleden in Genk. 

De organisatie wordt beheerd door vrijwilligers en de activiteiten worden georganiseerd 

en uitgevoerd door vrijwilligers g) Een zekere betrokkenheid bij het Genkse 

socioculturele leven aantonen. Dit kan door deelname aan de vergadering(en) van de 

cultuurraad, andere overlegfora, samenwerking met andere socioculturele partners, 

vertegenwoordiging op activiteiten die mede door de Cultuurraad georganiseerd worden, 

…. 

h) Een rekeningnummer hebben, op naam van de vereniging. 
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Verenigingen werkend met professionelen (bv. koepelorganisaties) alsook de 

verenigingen en organisaties die voor een vaste toelage in de stadsbegroting (jaar  x+1) 

werden ingeschreven komen niet in aanmerking voor een basis- of activiteitentoelage. 

Enkel activiteiten, niet gesubsidieerd via een ander stedelijk reglement (zij het als 

project, zij het via een andere raad / dienst) worden voor dit reglement in aanmerking 

genomen. 

 

BASISTOELAGE 

 

Verenigingen die aan de hierboven gestelde voorwaarden voldoen kunnen kiezen voor 

een basistoelage. 

Indien de vereniging kiest voor de jaarlijkse basistoelage doet zij een aanvraag 

via een eenvoudig invulformulier (elektronisch en/of op papier) dat in de loop van 

september aan de vereniging wordt bezorgd. Volgende info komt op dat formulier: 

- de data en omschrijvingen van min. 3 activiteiten voor leden of één activiteit voor een 

ruimer publiek die de vereniging het afgelopen werkjaar ( sept jaar x – aug jaar x+1) 

organiseerde 

- de actuele contactgegevens van de bestuursleden en het rekeningnummer van de 

vereniging worden ingevuld. 

Hiervoor zijn geen bewijsstukken vereist. Vóór 31 oktober moeten de formulieren 

ingevuld teruggezonden worden naar het stadsbestuur, Dienst Cultuur. Bij laattijdige 

indiening vervalt de aanvraag en komt de vereniging niet in aanmerking voor deze 

toelage (poststempel of datum mail telt). 

De basistoelage bedraagt: 100,00 EUR. 

 

ACTIVITEITENTOELAGE 

 

Een vereniging die een uitgebreidere werking heeft kan kiezen voor een jaarlijkse 

activiteitentoelage. Hiervoor moet zij een eenvoudig met bewijzen gestaafd 

werkingsverslag indienen. Per activiteit of manifestatie dient slechts één bewijsstuk te 

worden bijgevoegd. Deze toelage kan maximaal 800,00 EUR bedragen (800 % van de 

basistoelage) en is minimaal de basistoelage. 

Ieder jaar, in loop van de maand september jaar x+1, wordt aan de verenigingen en 

organisaties een speciaal formulier bezorgd, waarop de geleverde activiteiten voor het 

voorbije werkjaar ( sept jaar x – aug jaar x+1) worden ingevuld, de actuele 

contactgegevens van de bestuursleden en het rekeningnummer van de vereniging. Op 

dit formulier staat aangegeven voor welk type activiteiten bewijsstukken (folder, 

programma, krantenknipsel, affiche, uitnodiging, verslag, enz.) nodig zijn. Voor 31 

oktober moeten de formulieren ingevuld teruggezonden worden naar het college van 

burgemeester en schepenen, Dienst Cultuur. Bij laattijdige indiening vervalt de aanvraag 

en komt de vereniging niet in aanmerking voor deze toelage. 

Voor de berekening van de activiteitentoelage worden de verschillende activiteiten 

gewaardeerd met een aantal punten. Ieder punt heeft een waarde die kan schommelen 

volgens het beschikbaar budget. 

De modaliteiten van de berekening worden in een beraadslaging aan het college 

voorgelegd. 
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PROJECTTOELAGE 

 

Maximaal 30% van het krediet voorzien voor werkingstoelagen kan besteed worden aan 

projecttoelage. 

Wat is een project? 

Een in de tijd afgebakende activiteit op het socioculturele vlak die een uitzonderlijke 

inspanning vergt van de vereniging of organisatie kan gehonoreerd worden. Het betreft 

hier initiatieven die de gewone werking van de vereniging overstijgen én bijgevolg 

een bijzondere inzet van (bestuurs-)leden van de vereniging vergen in de 

organisatie/uitvoering van het initiatief. 

Voor wat betreft projecten in het veld van de amateurkunsten is de 

creatieve/artistieke uitdaging en/of uitstraling van het project belangrijk. 

Voor wat betreft socioculturele initiatieven en projecten is de 

gemeenschapsvormende, verbindende kracht belangrijk. 

In de beoordeling van de aanvraag zal verder rekening worden gehouden met volgende 

criteria: 

- effect van de activiteit of het project op (de dynamiek van) het lokale socioculturele 

veld 

- voor projectactiviteiten buiten Genk uitgevoerd zal daarnaast aangetoond worden dat 

deze op een positieve én geplande wijze het beeld over Genk/ Genkse cultuur uitdragen 

ambassadeurschap) 

- indien de eindverantwoordelijkheid van het project bij anderen ligt zal de aanvrager 

het eigen aandeel aantonen 

- omvang van de activiteit (te meten aan een indicatieve begroting) en relatie tot de 

reguliere werking van de aanvrager 

- voor interculturele activiteiten moet aangegeven worden op welke wijze leden van 

minimaal twee verschillende culturele groepen betrokken zijn bij de organisatie van 

het initiatief. 

Voorbeelden? 

Zonder volledig te zijn denken we aan de organisatie van bijzondere concerten, 

vertegenwoordiging van de stad tijdens wedstrijden of bijzondere reizen 

(ambassadeursschap), cd-opnames, vernieuwende socioculturele initiatieven, 

bijzondere samenwerkingsverbanden tussen Genkse groepen, gerichte interculturele 

initiatieven, …. 

Wie kan aanvragen? 

Verenigingen en organisaties, aangesloten bij de stedelijke cultuurraad kunnen een 

projectaanvraag indienen. 

Voorwaarden en beperkingen: 

- De activiteit(en) waarvoor een projecttoelage wordt verstrekt, kan niet meer 

gehonoreerd worden via enig ander stedelijk subsidiereglement, noch voor de 

basistoelage noch voor de activiteitentoelage. 
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- Activiteiten waarvoor een stedelijke dienst als partner of medeorganisator optreedt, 

komen niet in aanmerking voor projectbetoelaging. Partnerschap met de stad betekent 

dat de stad inspraak heeft over de inhoud van de activiteit. 

- Eénzelfde vereniging of organisatie kan jaarlijks slechts twee maal in aanmerking 

komen voor een projectgerichte toelage. De maximale toelage is beperkt tot 1000,00 

EUR per jaar. 

- Indien een toelage wordt gegeven, wordt de medewerking van het stadsbestuur 

vermeld 

Hoe aanvragen? 

De aanvraag gebeurt via de dienst Cultuur. Advies wordt gevraagd aan de cultuurraad. 

De beslissing door het college van burgemeester en schepenen m.b.t. ondersteuning van 

het ingediende project wordt medegedeeld aan de aanvrager. 

Aanvragen worden ingediend minimaal 1 maand voor de start van het project. 

Aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden in hetzelfde kalenderjaar kunnen slechts 

ingediend worden tot 1 november van dat jaar. 
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Bijlage 7: Subsidiereglement met puntensysteem én basistoelage - Balen  

 
 
Artikel 1: Algemene bepalingen  

Het gemeentebestuur van Balen kan jaarlijks subsidies verlenen aan erkende socio-culturele 

verenigingen van Balen, en dit binnen de perken van de kredieten voorzien op het budget. Dit gebeurt 

na advies van de cultuurraad van Balen. Het aandeel binnen het totale budget bestemd voor dit 

reglement, wordt jaarlijks vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen.  

De subsidiëring gebeurt volgens de voorwaarden en procedures die in dit reglement zijn vastgelegd. 

  

Artikel 2: Toepassingsgebied  

§1. Dit reglement is enkel van toepassing op plaatselijke erkende socio-culturele verenigingen.  

 

Artikel 3: Wie komt in aanmerking?  

§1. Elke socio-culturele vereniging, erkend volgens het erkenningsreglement, met zetel in Balen 

(Wezel, Kerkhoven) kan een werkingssubsidie bekomen indien voldaan wordt aan de voorwaarden 

zoals vermeld in dit reglement.  

 

§2. Zijn uitgesloten: politieke partijen, vakbonden, mutualiteiten, beroepsverenigingen, 

gemeentelijke diensten, gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen en gemeentelijke raden die 

socio-culturele activiteiten organiseren.  

 

§3. Verenigingen die via een andere weg gemeentelijke vergoedingen ontvangen voor activiteiten die 

in dit reglement zijn opgenomen, kunnen voor deze activiteiten geen subsidies meer ontvangen via 

dit reglement. Hiermee worden zowel gemeentelijke vergoedingen van Balen als andere gemeenten 

bedoeld.  

 

§4. Deze subsidie wordt toegekend op basis van een activiteitenverslag van het voorbije werkjaar. Dit 

werkjaar loopt van januari tot december. 

 

Artikel 4: Voorwaarden  

1. Lid zijn van de cultuurraad van Balen;  

2. Subsidiedossier volledig ingevuld indienen voor de vastgestelde datum;  

3. Ten minste één activiteit organiseren die openstaat voor niet-leden;  

4. Ten minste één algemene vergadering of deelvergadering per jaar bijwonen van de 

cultuurraad van Balen in het bedoelde kalenderjaar, zonder verontschuldiging;  

5. Enkel de activiteiten die gestaafd worden met de nodige bewijsstukken komen in aanmerking 

voor puntentoekenning.  

6. Commerciële activiteiten komen niet in aanmerking.  
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Indien aan één van voornoemde voorwaarden niet is voldaan, komt de vereniging voor het 

desbetreffende werkingsjaar niet in aanmerking voor deze subsidie. 

 

 

Artikel 5: Verdeling.  

De verdeelsleutel van de beschikbare sommen wordt als volgt vastgesteld:  

 25% van het totale bedrag van de werkingssubsidies wordt gereserveerd als basissubsidie. 

Deze subsidie wordt evenredig verdeeld over de verenigingen die tijdig hun correct 

ingevulde subsidiedossier binnenbrachten.  

 75% van het totale bedrag van de werkingssubsidies wordt gereserveerd als 

werkingssubsidie. Deze subsidie wordt verdeeld op basis van een puntenstelsel. Hierdoor 

krijgt een activiteit een aantal punten volgens de aard van die activiteit. De waarde van een 

punt wordt bepaald door het totale bedrag van de werkingssubsidies te delen door het totale 

aantal behaalde punten van alle verenigingen samen. De uitkomst van deze deling is de 

waarde van één punt.  

 

Iedere erkende sociaal-culturele vereniging krijgt een subsidie toegekend ter waarde van het aantal 

punten dat zij heeft behaald.  

 

Artikel 6: Aanvraag  

§1. De cultuurdienst bezorgt jaarlijks aan de erkende socio-culturele verenigingen ten laatste tegen 

15 oktober per post de geëigende formulieren voor het dossier. Het volledig ingevulde en 

ondertekende formulier dient ten laatste op 15 december tegen ontvangstbewijs bezorgd te worden 

aan de cultuurdienst, dit vergezeld van de nodige bewijsstukken. 

 

§2. Het College van Burgemeester en Schepenen wijst een ambtenaar van de cultuurdienst aan om 

de formulieren en bewijsstukken te controleren.  

Na nazicht van de dossiers en advies van de cultuurraad, laat het college van burgemeester en 

schepenen de werkingssubsidies zo vlug mogelijk al dan niet uitbetalen. 

 

Artikel 7: Puntenstelsel  

§1. De toekenning van punten op basis van de activiteiten van een vereniging is erop gericht de 

meerwaarde van die activiteiten voor de Balense gemeenschap te honoreren.  

Daarom wordt niet voor elke soort van activiteit eenzelfde puntenaantal toegekend.  

 

§2. Verenigingen die via een andere weg gemeentelijke vergoedingen ontvangen voor activiteiten die 

in dit reglement zijn opgenomen, kunnen voor deze activiteiten geen subsidies meer ontvangen via 

dit reglement. Hiermee worden zowel gemeentelijke vergoedingen van Balen als andere gemeenten 

bedoeld.  

 

§3. Samenwerking tussen 2 of meer verenigingen: alle partners mogen de activiteit indienen in het 

puntensysteem. Onder samenwerking wordt verstaan: samen voorbereiden, samen organiseren, dus 

niet ergens helpen tijdens een activiteit. Een mogelijk resultaat van samenwerking is dat de financiën 

na de activiteit verdeeld worden tussen de samenwerkende verenigingen. 

  

Artikel 8: Betwisting  
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Bij betwisting over de toekenning van subsidies is het mogelijk beroep aan te tekenen. De vereniging 

die zich tekortgedaan voelt, richt daartoe een gemotiveerd schrijven aan het college van 

burgemeester en schepenen, dat hierover advies vraagt aan de cultuurraad.  

Indien van dit advies wordt afgeweken, motiveert het college van burgemeester en schepenen zijn 

beslissing. 

 

Artikel 9: Controle  

Het college van burgemeester en schepenen kan te allen tijde controle laten uitvoeren op de 

besteding van de subsidies.  

Als blijkt dat een vereniging onjuiste gegevens heeft verstrekt en daardoor onterecht subsidies heeft 

gekregen, kan het college van burgemeester en schepenen, na advies te hebben gevraagd aan de 

cultuurraad, volgende sancties hanteren:  

 Bij een eerste ingebrekestelling wordt het voorziene puntenaantal voor de betreffende 

activiteiten afgetrokken i.p.v. bijgeteld.  

 Bij een tweede ingebrekestelling wordt de vereniging voor het voorbije werkjaar uitgesloten 

van dit en andere culturele subsidiereglementen.  

 Bij een derde ingebrekestelling wordt de vereniging definitief uitgesloten van. dit en andere 

culturele subsidiereglementen.  

 Indien de vaststelling van het verlenen van onjuiste gegevens gebeurt nadat de subsidies al 

uitgekeerd zijn, zal de vereniging verzocht worden het bedrag terug te betalen. Indien ze dit 

weigert zal ze uitgesloten worden van. dit en andere culturele subsidiereglementen.  

 

In geval van ingebrekestelling wordt de betreffende vereniging hiervan schriftelijk in kennis gesteld. 

Zij heeft het recht binnen de veertien dagen het bezwaar van zijn vereniging te laten kennen tegen 

de overwogen maatregel, waarna het College van Burgemeester en Schepenen beslist.  

Deze beslissing wordt aan de belanghebbende meegedeeld. 
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(*) Toelichting bij het puntensysteem: 

  

1.1. bestuursvergadering = elke vergadering waarvan verslag is gemaakt  

1.2. ledenblad = door vereniging zelf opgemaakt, niet door koepel uitgegeven. Meer dan enkel 

activiteitenlijst. Minstens 4 pagina’s A4.  

1.3. nieuwsbrief = door vereniging zelf opgemaakt, niet door koepel uitgegeven. Meer dan enkel 

activiteitenlijst. Kan zowel in papieren vorm als digitaal.  

1.4. website: eigen website, niet website van koepel. Minstens 5 pagina’s, minstens 4 x per jaar 

aangepast.  

1.5. facebook-pagina = door vereniging zelf opgemaakt, niet door koepel uitgegeven. Meer dan enkel 

activiteitenlijst, minstens een maandelijkse update  

1.6. opleiding bestuursleden = vorming met bestuursgerelateerde inhoud, gevolgd door 

bestuursleden (Bv. “basisboekhouden voor een vzw”, gewestelijke vergadering, 

programmabeurs, vormingsdagen)  

2.1. Publieke podiumvoorstelling: niet enkel voor de leden, open voor publiek.  

2.3. Lezing: bv infoavond, workshop, ….  

2.4. lessenreeks = reeks van minimum 3 lesmomenten van vormingsactiviteiten van praktische 

leergangen zoals dansen, schilderen, tekenen, koken, handwerken, bloemschikken, enz. waar 

een lesgever aanwezig is  

2.6. Een educatieve reis = een reis van minimum 1 dag lang, begeleid door een externe gids of 

begeleider (niet van vereniging), bv. gids bij bezoek van een bezienswaardigheid.  

2.7. Recreatieve en andere socio-culturele activiteiten: bijvoorbeeld wedstrijden, quiz, zoektochten, 

kermissen, fietstochten, wandeltochten, ledenfeest, volksfeest, paapgooien, … Het gaat hier om 

‘verschillende’ recreatieve activiteiten. Elke week met (een deel van) de vereniging gaan fietsen 

bijvoorbeeld telt maar voor één activiteit!  

 

Artikel 11: 

Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van de gemeente Balen in zitting van 8 

december 2014. Dit reglement treedt in werking op1 januari 2015 en blijft in werking tot 31 

december 2019.  Jaarlijks kan dit reglement geëvalueerd en mogelijk bijgestuurd worden. 
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Bijlage 8: Subsidiereglement met puntensysteem én basistoelage - Bornem  

 
Gemeente Bornem 

Koepelreglement voor toelagen aan jeugdwerkinitiatieven 
Geldend vanaf 14 september 2010. 

 
HOOFDSTUK I. – ALGEMENE BEPALINGEN  
 
Artikel 1  
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:  

 Werkjaar: een werkjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.  

 Leden: kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar, zoals ze op de ledenlijst van de vereniging 
voorkomen op het einde van het werkjaar.  

 Verzekerde leden: leden, zoals ze voorkomen op de papieren van de verzekering, afgesloten 
door de vereniging.  

 Jaarverslag: een verslag met alle activiteiten die, tijdens het werkjaar, door de vereniging zijn 
georganiseerd.  

 Begeleiding: verantwoordelijke personen, die belast zijn met het animeren en begeleiden van 
jeugdwerkinitiatieven.  

 Kadervorming: de opleiding van (toekomstige) begeleiding in functie van de groep en 
georganiseerd door een erkende jeugdorganisatie, die hiervoor een deelnameattest aflevert.  

 Gebrevetteerd monitor: begeleiding, die bij een erkende jeugdorganisatie kadervorming 
heeft gevolgd en hiervoor een attest ‘animator jeugdwerk’, ‘hoofdanimator jeugdwerk’, 
‘instructeur jeugdwerk’, of ‘hoofdinstructeur jeugdwerk’ heeft gekregen.  

 Voortgezet gebrevetteerd monitor: begeleiding met een attest ‘hoofdanimator jeugdwerk’ 
of ‘hoofdinstructeur jeugdwerk’, uitgereikt door een erkende jeugdorganisatie.  

 Autonome vereniging: een vereniging die niet behoort tot een volwassen vereniging.  

 Open activiteit: een activiteit, die toegankelijk is voor niet-leden van de vereniging en 
waaraan de nodige bekendheid wordt gegeven.  

 Decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het 
gemeentelijk , het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd 
bij decreet van 23 december 2005 (BS16/02/2006).  

 De hoofdstukken 2 tot en met 6 zijn niet van toepassing op de intergemeentelijke 
jeugdwerkinitiatieven.  

 
 
HOOFDSTUK II. – DE BASISTOELAGE  
 
Artikel 1  
De basistoelage wordt uitgekeerd aan elke Bornemse jeugdvereniging die door het Gemeentebestuur 
van Bornem als jeugdwerk erkend wordt. 

 
Artikel 2  
Om als jeugdwerk erkend te worden, moet een vereniging voldoen aan de definitie en voorwaarden 
zoals ze bepaald zijn in het decreet en het jeugdwerkbeleidsplan, dat op dat moment van kracht is.  
 
 
 



  

 Slim geregeld! Een wegwijzer 
55 

Artikel 3  
Om de basistoelage te krijgen moet de jeugdvereniging:  
- minimum 1 jaar werkzaam zijn op het grondgebied van de gemeente op het moment van de 
aanvraag.  

- Een verzekering van Burgerlijke Aansprakelijkheid hebben afgesloten.  
 
Artikel 4  
- De basistoelage moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd op het einde van het werkjaar, via een 
aanvraagformulier.  

- De basistoelage bedraagt:  
111,55 € voor jeugdbewegingen, jongerenbewegingen, en jeugdateliers  
136,34 € voor het jeugdhuis  
 
 

HOOFDSTUK III. - DE WERKINGSTOELAGE  
 
Artikel 1  
De werkingstoelage heeft als doel elke erkende Bornemse jeugdvereniging te ondersteunen opdat zij 
haar werking kwalitatief goed kan uitbouwen.  
 
Artikel 2  
De werkingstoelage wordt berekend volgend de onderstaande criteria  
 
§ 1. Voor het jeugdhuis  

- Binnenbrengen van een jaarverslag waaruit een gevarieerd programma blijkt (100%)  
 
§ 2. Voor jeugd- en jongerenbewegingen, jeugdateliers en andere jeugdwerkvormen  

- Aantal verzekerde leden (43%)  

- Aantal gebrevetteerde monitoren (10%)  

- Aantal voortgezette gebrevetteerde monitoren (2%)  

- Autonome vereniging (5%)  

- Binnenbrengen van een jaarverslag waaruit een gevarieerd programma blijkt (15%)  
- Aantal keer aanwezig op de jeugdraad (15%)  

- Aantal open activiteiten (10%)  
 

Artikel 3  
In het van kracht zijnde jeugdwerkbeleidsplan wordt per jeugdwerkvorm bepaald hoeveel de 
werkingstoelage bedraagt. Bij elk criterium (zie boven) wordt een percentage per bedrag evenredig 
verdeeld onder alle binnengebracht gegevens.  
 
De werkingstoelage wordt elk jaar opnieuw aangevraagd via een aanvraagformulier op het einde van 
het werkjaar.  
 
 
HOOFDSTUK IV. – DE KAMPTOELAGE  
 
Artikel 1  
Elke erkende Bornemse jeugdvereniging, die voor kinderen en jongeren een jeugdvakantie 
organiseert, heeft recht op een kamptoelage. Verenigingen die geen jeugdvakantie organiseren, 
kunnen een subsidie aanvragen voor een weekend. 
 



  

 Slim geregeld! Een wegwijzer 
56 

Artikel 2  
Een jeugdvakantie duurt minimum 6 dagen.  
Weekends met begeleiding of leden duren minimum 2 dagen en max 5 dagen.  
 
Artikel 3  
De kamptoelage kan slechts 1 maal per jaar worden aangevraagd. Dit gebeurt via een 
aanvraagformulier, samen met de andere voor 31 oktober volgend op het werkjaar. De aanvraag 
wordt ingediend bij de jeugddienst.  
 
Artikel 4  
De kamptoelage bedraagt 1,24€ per deelnemer en 24,79€ per gebrevetteerde monitor.  
De toelage voor een weekend bedraagt 1/3 van de bedragen van de kamptoelage.  
 
 
HOOFDSTUK V. – KADERVORMINGSTOELAGE  
 
Artikel 1  
Er wordt een gemeentelijke toelage verleend aan jongeren vanaf 16 jaar, die een cursus 
kadervorming voor jeugdwerk volgen en die  

- ofwel te Bornem gedomicilieerd zijn, maar actief zijn in een vereniging op het grondgebied 
van Bornem  
- ofwel elders gedomicilieerd zijn, maar actief zijn in een vereniging op het grondgebied van 
Bornem, mits zij het bewijs leveren dat zij in hun gemeente voor de gevolgde cursus geen 
toelage ontvangen  
 

Artikel 2  
Uitsluitend de kadervorming, ingericht door jeugdorganisaties, erkend door het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, afdeling Jeugdwerk, wordt in aanmerking genomen.  
 
Artikel 3  
De cursus moet minimum 4 uur wekelijkse vorming bevatten. Als de kadervorming een cyclisch 
karakter heeft, moet de werkelijke vormingstijd tenminste 6 uur in het totaal bedragen en tenminste 
2 uur per onderdeel.  
 
Artikel 4  
Het in de begroting vastgestelde budget wordt evenredig verdeeld onder alle aanvragen, die in de 
loop van het werkjaar zijn binnengebracht, met een maximum van 100%.  
 
Artikel 5  
De aanvragen om toelage worden voor 31 oktober volgend op het werkjaar door de jeugdvereniging 
bezorgd aan de jeugddienst.  
 
Artikel 6  
De toelage wordt uitbetaald aan de jeugdvereniging.  
 
Artikel 7  
De aanvraag bestaat uit een attest van de erkende jeugdorganisatie, bij wie de cursus gevolgd werd. 
Hierin wordt vermeld: 

- naam, adres, geboortedatum van de cursist(en)  

- naam en adres van de jeugdvereniging  
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- het bedrag van de betaalde deelnameprijs  

- plaats, datum en tijdsduur van de cursus  

- onderwerp van de cursus en eventueel het behaalde brevet  
 
 

HOOFDSTUK VI.- VERVOERSTOELAGE  
 
Artikel 1  
Elke erkende Bornemse jeugdvereniging die voor kinderen en jongeren een jeugdvakantie 
organiseert, heeft recht op het vervoer van het materiaal door een vrachtwagen van de gemeente 
Bornem. Dit kan alleen op weekdagen. Op weekenddagen of feestdagen kan men gebruik maken van 
de vervoerstoelage. 
 
Artikel 2  
De onkosten worden intergraal terugbetaald tenzij het in de begroting vastgestelde budget (1239,47 
euro) wordt overschreden. Indien het budget wordt overschreden wordt het in de begroting 
vastgestelde budget evenredig verdeeld onder alle aanvragen, die in de loop van het werkjaar zijn 
binnengebracht.  
 
Artikel 3  
De aanvraag tot de vervoerstoelage worden voor 31 oktober volgend op het werkjaar door de 
jeugdvereniging bezorgd aan de jeugddienst.  
 
Artikel 4  
De aanvraag bestaat uit het betalingsbewijs dat de vereniging heeft gekregen van de vervoersfirma. 
 
  
HOOFDSTUK VII. – INTERGEMEENTELIJKE JEUGDWERKINITIATIEVEN  
 
Artikel 1  
Voor elk lid van het intergemeentelijk jeugdwerkinitiatief, woonachtig te Bornem krijgt het 
jeugdwerkinitiatief 20 euro met een maximum van 500 euro.  
 
Artikel 2  
De aanvraag tot de toelage worden voor 31 oktober volgend op het werkjaar door de jeugdvereniging 
bezorgd aan de jeugddienst. 
 
Artikel 3  
De aanvraag bestaat uit het binnen brengen van  

- een jaarverslag  
- een ledenlijst van het werkjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd  
- een overzicht van de actie die ondernomen werd tot het verwerven en behouden van 

naambekendheid van de vereniging in Bornem.  
 
 
ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE ALLE HOOFDSTUKKEN VAN DIT REGLEMENT  
 
Artikel 1  
De aanvraag wordt ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen via de gemeentelijke 
jeugddienst. 
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Artikel 2  
Alle toelagen worden uitgekeerd in het kwartaal, volgend op het werkjaar.  
 
Artikel 3  

- Het Gemeentebestuur Bornem, de jeugddienst, de jeugdraad en het bestuur van de 
jeugdraad waken erover dat deze subsidies terecht werden aangevraagd en kunnen dit 
verifiëren door plaatsbezoek.  

- Wanneer misbruik wordt vastgesteld of als onjuiste gegevens werden verstrekt, zal de 
gemeenteraad, op voorstel van het Schepencollege, de subsidie weigeren voor het betreffende 
werkjaar.  

- Het schepencollege wijst de toelagen toe. De gemeenteraad regelt de onvoorziene gevallen.  
 
Artikel 4  
Eventuele overschotten op de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap, toegekend ter uitvoering van 
het goedgekeurd jeugdwerkbeleidsplan, worden automatisch overgemaakt aan de jeugdraad. Die zal 
ze gebruiken voor de uitvoering van de doelstellingen van het jeugdwerkbeleidsplan in de loop van 
het volgend werkjaar.  
 
Artikel 5  
Dit reglement treedt in werking na de goedkeuring door de provinciale overheid en de uitvoering 
ervan is jaarlijks afhankelijk van de goedkeuring door de Bestendige Deputatie, voorzien voor 
subsidiëring, daartoe ingeschreven in de gemeentebegroting. 
 
Dit reglement werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 17 oktober 1996 en aangepast 
in zitting van 10 oktober 1998, zitting van 18 november 2008 en zitting van 14 september 2010. 
 

 

 

 


