
 

 

MILIEU 
Subsidiereglement natuur- en milieueducatie (NME) voor Zedelgemse scholen. 
(1 januari 2017) 
 

 
1. Een subsidie in het kader van NME-activiteiten wordt uitbetaald voor een natuurwandeling in 

schoolverband onder begeleiding van een natuurgids of voor reservatie van een NME-activiteit 
uit het voorstel van de Provincie West-Vlaanderen. Het aanbod van de Provincie zal steeds 
aangepast worden met nieuwe onderwerpen; dit aanbod wordt telkens door de gemeente aan 
alle scholen bekend gemaakt. 
 

2. De subsidie wordt verleend aan de Zedelgemse scholen (kleuter, lager en secundair. 
 

3. De wandeling of NME-activiteit moet voldoen aan volgende voorwaarden: 
a. de klasgroep bestaat uit minimum 15 leerlingen (kleine klassen dienen samengevoegd te 

worden) en maximum 30 leerlingen; voor de NME-activiteiten van de provincie geldt een 
maximum van 25 leerlingen; 

b. er wordt maximum twee keer een subsidie gegeven per klas (of samengevoegde klas) en 
per schooljaar; 

c. de activiteit duurt anderhalf tot twee uur; 
d. de natuurwandeling dient te worden begeleid door een natuurgids, die slaagde voor de 

cursus ‘Natuurgids’ van het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie vzw. 
 

4. De kostprijs voor een NME-activiteit van de Provincie West-Vlaanderen bedraagt 50 EUR per 
klas voor een twee uur durende activiteit in het provinciaal domein Bulskampveld; indien de 
activiteit in de eigen gemeente plaatsvindt, kost dit 60 EUR; voor een gidsbeurt van een 
wandeling vragen Natuurgidsen Zedelgem een kostprijs van 32 EUR. 
 

5. De subsidie voor alle activiteiten uit dit reglement bedraagt 32 EUR. 
 

6. Volgende procedure moet gevolgd worden om de subsidie te verkrijgen: 
a. Voor een wandeling onder begeleiding van een natuurgids maakt de school zelf afspraken 

met een natuurgids naar keuze, zonder tussenkomst van de gemeente. De milieudienst 
kan de school wel in contact brengen met de coördinator van de Zedelgemse 
natuurgidsen. De school dient na de wandeling het aanvraagformulier in op de 
milieudienst waarbij zowel de school als de natuurgids het vereiste gedeelte invullen en 
ondertekenen. 

b. Een NME-activiteit van de provincie kan door de school rechtstreeks gereserveerd worden 
bij het provinciaal Bezoekerscentrum Bulskampveld. Voor deze activiteiten wordt er aan 
de scholen van Zedelgem slechts 18 EUR per klas gefactureerd (of 28 EUR als de activiteit 
in de eigen gemeente plaatsvindt). De gemeentelijke subsidie van 32 EUR wordt door de 
provincie aan de gemeente gefactureerd. 
 

7. In alle omstandigheden blijft de school verantwoordelijk voor de leerlingen. 
 

8. De subsidie wordt verleend voor zover het daartoe voorziene budget strekt. 


