Subsidiereglement voor Senioren Hoegaarden
Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen
Artikel 1

Binnen de perken van de kredieten, daartoe voorzien en goedgekeurd in het budget en
rekening houdende met de geboden mogelijkheden om gemeentelijke voorzieningen te
gebruiken worden aan de door de gemeente erkende seniorenverenigingen subsidies
verleend volgens de normen en voorwaarden die hierna worden vastgesteld.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen, gaat over tot de vaststelling en de
toekenning van de subsidies.

Artikel 3

De subsidies kunnen worden onderverdeeld in:
 Basissubsidies;
 Werkingssubsidies;
Basissubsidies worden aan de erkende verenigingen toegekend op basis van elementen
die het bestaan zelf van die vereniging bewijzen: ledenaantal, statuten…
Werkingssubsidies worden aan de erkende verenigingen toegekend op basis van de door
hun georganiseerde activiteiten.

Artikel 4voorwaarden

- erkend door de gemeente
- jaarlijks minstens vier activiteiten (uitgezonderd vergaderingen) op het grondgebied
Hoegaarden kunnen bewijzen.

Hoofdstuk 2: basis- en werkingssubsidies
Artikel 5 aanvragen van basis- en werkingssubsidies

De basis- en werkingssubsidies, verleend in functie van de kredieten ingeschreven in het
budget van het lopende dienstjaar, worden berekend op basis van de gegevens en
activiteiten van het vorige dienstjaar.
De vereniging is verplicht voor 1 maart van het jaar waarvoor de subsidie wordt
aangevraagd een schriftelijke aanvraag te richten aan het schepencollege, vergezeld van
volgende bewijsstukken:
Een verslag over de gerealiseerde activiteiten tijdens het vorige werkjaar van de
vereniging. Dit verslag moet opgesteld zijn volgens de structuur van de puntentabel,
opgenomen voor de betrokken werksoort in artikels 10 en 11 en melding maken van
de daarin in aanmerking genomen gegevens.
De vermelding van het post- of bankrekeningnummer van de vereniging waarop de
subsidie moet uitgekeerd worden.
Een nota met vermelding van de wijzingen, die zich desgevallend hebben
voorgedaan op het gebied van de samenstelling van het bestuur, de structuur en de
statuten van de vereniging.
Deze verslagen en nota’s moeten ondertekend worden door diegenen, die krachtens de
statuten namens de vereniging kunnen optreden. Heeft de vereniging geen statuten, dan
moeten de documenten door 2 bestuursleden ondertekend worden.

Artikel 6 verdeling van de subsidies

Voor zover de verenigingen voldaan hebben aan de bepalingen betreffende de erkenning
en betreffende de aanvragen van de subsidies worden de subsidies verdeeld
overeenkomstig de bepalingen van artikels 10 en 11.

Artikel 7 verdeling basis- en werkingssubsidies

De kredieten, ingeschreven in het budget, worden gesplitst in enerzijds de basissubsidie
(10%) en anderzijds de werkingssubsidie (90 %).

1.

De basissubsidie:

2.

De werkingssubsidie:

3.

Opmerkingen:

Het bedrag van de basissubsidie wordt onder alle belanghebbende verenigingen verdeeld
a rato van het puntenaantal dat zij bekomen hebben volgens de criteria onder de
hoofding “basissubsidie” (zie artikel 10).
Het bedrag van de basissubsidie wordt gedeeld door het totale aantal punten onder de
hoofding “basissubsidie” dat aan de betrokken verenigingen werd toegekend op basis van
hun activiteiten van het voorgaande jaar. Aldus bekomt men de geldwaarde van één
punt.
Het bedrag van de werkingssubsidie wordt gedeeld door het totale aantal punten onder
de hoofding “werkingssubsidie” (artikel ..) dat aan de betrokken verenigingen werd
toegekend op basis van hun activiteiten van het voorgaande jaar. Aldus bekomt men de
geldwaarde van één punt.
a)

Voor winstgevende activiteiten (restaurantdagen, jaarmarkten…) en bijkomende
werkzaamheden (voorbereidende vergaderingen, ro.halen prijzen…) worden geen
punten toegekend.
b) Voor activiteiten van passieve kunstbeoefening (bijwonen van filmvoorstelling, van
toneelopvoeringen, muziekoptreden…) worden geen punten toegekend.
c) Voor huis- of ziekenbezoek door leden van de vereniging worden geen punten
toegekend.
d) Er komen maximaal 6 vergaderingen (algemene, bestuurs-, gewest-, werk- of
redactievergaderingen) voor subsidiëring in aanmerking.
e) Indien activiteiten door verschillende verenigingen samen worden georganiseerd,
worden de punten van de werkingssubsidie evenredig onder deze verenigingen
verdeeld.

Artikel 8 basissubsidie

De verdeling van de punten voor de basissubsidie wordt als volgt bepaald:
a) Leden:
van 5 tot 25 actieve leden uit de gemeente Hoegaarden
1 punt
meer dan 25 actieve leden uit de gemeente Hoegaarden
2 punten
meer dan 100 actieve leden uit de gemeente Hoegaarden
3 punten
b) Voor aanwezigheid op de vergaderingen van de seniorenraad
1 punt

Artikel 9 werkingssubsidie

De verdeling van de punten voor de werkingssubsidie wordt als volgt bepaald:
a

b

Het uitnodigen van een deskundige gastspreker of deelname aan
regionaal of nationaal georganiseerde activiteiten themalessenreeks
onder de deskundige begeleiding met educatief karakter voor de eigen
leden van de vereniging
Georganiseerde uitstappen of tochten buiten de gemeente (ontspanning)

4 punten
2 punten

c

Vergaderingen (algemene bestuurs- of werkvergaderingen) technische
avonden met een maximum van 6 vergaderingen per jaar
(parochiefeesten, koffietafels…), bezoeken in eigen gemeente
(stadsbezoek, musea…), lessenreeks (koken, naaien…) of activiteiten die
niet onder a, b, gerangschikt kunnen worden

1 punt

Artikel 10

Bij het vaststellen van de aan de erkende verenigingen toe te kennen subsidies kan het
college van burgemeester en schepenen in de betrokken puntentabel de activiteiten, die
reeds door een ander openbaar bestuur werden gesubsidieerd schrappen.

Artikel 11

Het aantal punten voor activiteiten die niet in artikel 11 opgenomen zijn wordt bepaald
door het college, in samenspraak met de voorzitter van de adviesraad.

Artikel 12 uitbetaling van de subsidies

Het college van burgemeester en schepenen zal het definitieve resultaat van de
puntenberekening overeenkomstig de tabellen opgenomen in artikels 10 en 11 van dit
reglement aan de erkende verenigingen meedelen. De uitbetaling van de
overeenkomstige toelage gebeurt volgens de reglementering betreffende de gemeentelijke
comptabiliteit, op bevel van het college door overschrijving op de post- of bankrekening
van de vereniging, waarvan minstens 2 leden volmachtdrager zijn.

Artikel 13 terugvorderen subsidies

Indien blijkt dat door de erkende verenigingen onjuiste gegevens werden verstrekt of
indien de voorwaarden van dit reglement niet nageleefd werden kan het college van
burgemeester en schepenen de op grond van dit reglement toegekende subsidies geheel
of gedeeltelijk terugvorderen.

Hoofdstuk

: Slotbepalingen

Artikel 14

Ingeval van betwisting is het schepencollege bevoegd een beslissing te nemen.

Artikel 15

Dit reglement treedt in werking vanaf de datum van goedkeuring door de gemeenteraad.

