
 

 

Subsidiereglement vaderlandslievende verenigingen 
 
Beslissing gemeenteraad 24/09/2020 

 
Artikel 1 : Beleidsvisie 

De algemene beleidsvisie van de gemeente Zedelgem bestaat erin om het verenigingsleven maximaal te 

faciliteren en te ondersteunen, eerder dan zelf activiteiten of evenementen te programmeren.   

Deze visie wordt ook doorgetrokken naar de werking en ondersteuning van de Vaderlandslievende 

verenigingen. 

 

Artikel 2.  Begunstigden 

Een Vaderlandslievende vereniging is een vereniging georganiseerd op grondgebied Zedelgem en is ofwel 

aangesloten bij de nationale NSB (Oudstrijdersbond) ofwel heeft de vereniging als doel: . 

• de herinnering van de oorlogen levendig houden en plechtig herinneren door middel van 

herdenkingsplechtigheden 

• de brug maken met de jeugd 

• herdenking en respectbetuiging van al de oorlogsslachtoffers  

• de vredesgedachte uitdragen 

Erkende begunstigden  zijn : 

- NSB Aartrijke 

- NSB Loppem 

- De Vaderlanderkes - “Zedelgem herdenkt” (Zedelgem ) 

- Oudstrijders Veldegem 

  

Artikel 3. Doel 

Het gemeentebestuur erkent het maatschappelijk belang van de werking van de Vaderlandslievende 

verenigingen omdat ze specifiek van aard zijn door de verbondenheid met traditie, geschiedenis, erfgoed, 

archief en een kalender van plechtigheden.   

Het bestuur wil alle Zedelgemse Vaderlandslievende verenigingen : 

• op eenvormige wijze initiatieven ondersteunen “gelijke behandeling van gelijkwaardige 

initiatieven” 

• haar beleidsdoelstelling op dit vlak realiseren m.a.w. return on investment bekomen 

  

Artikel 4. Jaarprogrammatie en overleg 

Op een jaarlijks overlegmoment onder voorzitterschap van de gemeente met alle erkende 

Vaderlandslievende verenigingen wordt een jaarprogramma/jaarkalender van de plechtigheden in grote 

lijnen vastgelegd, zodat de verenigingen hun evenementen en activiteiten op elkaar kunnen afstemmen.   

De gemeente organiseert het overleg en staat in voor de verslaggeving.  Dit overleg wordt georganiseerd in 

de maand februari in 

het jaar waarvoor subsidiedossiers worden aangevraagd.  

Deze programmatie is bindend.  Evenementen of activiteiten die niet in het jaarprogramma werden 

opgenomen geven geen recht op enige subsidie. 

  

Artikel 5. Basissubsidie en projectsubsidie   

Er zijn twee soorten subsidies nml een basissubsidie en een projectsubsidie. 

Elke erkende Vaderlandslievende Vereniging heeft recht op een basissubsidie van 1.000 euro per jaar.  De 

vereniging vraagt deze 

basissubsidie aan bij het gemeentebestuur op het begin van ieder werkingsjaar in de loop van de maand 

januari.  In de aanvraag wordt opgesomd welke activiteiten de vereniging plant in het komende 

werkingsjaar.  



De projectsubsidie kan enkel aangevraagd worden voor de volgende drie grotere 

activiteiten/herdenkingsplechtigheden : 

 

• de V-dag in de maand mei 

• de 11-novemberviering in Zedelgem 

• de 11-novemberviering in Aartrijke 

Voor de V-dag en de 11 novemberviering in Zedelgem is een maximum bedrag van 3.500 EUR ter 

beschikking, voor de 11-novemberviering van Aartrijke een maximum bedrag van 1.000 EUR. 

De betalingen binnen de projectsubsidie gebeuren na voorlegging van de facturen en onkostennota’s tot 

een maximum van het voorzien projectbudget.  Het resterend saldo van de projectsubsidies wordt niet 

overgedragen naar het volgend werkingsjaar.  

Er kan geen beroep worden gedaan op personeel van de gemeente voor het inhoudelijke en 

organisatorische.  De gemeente biedt enkel logistieke en infrastructurele ondersteuning.  

  
Artikel 6.  Criteria tot het bekomen van de projectbudgetten 

Projectsubsidies worden toegekend binnen welomschreven criteria:   

a.                 Basiscriteria (basissubsidie) die cumulatief moeten vervuld zijn 

° de evenementen hebben het eerbetoon als primair doel 

° de evenementen hebben een protocollair karakter 

° er is representatie van de gemeente in het programma voorzien  

° de evenementen zijn toegankelijk en bestemd voor het brede publiek 

° er wordt ingezet op bekendheid en brede externe communicatie 

b.                Extra criteria die mee in rekening kunnen worden gebracht bij de beoordeling van het 

subsidiedossier: 

° de organisatie van de evenementen met een bovenlokale uitstraling 

° de evenementen hebben een historisch-educatieve waarde 

° de betrokkenheid bij de plechtigheid door de nabestaanden en familieleden van de 

oorlogsslachtoffers staat centraal 

°de evenementen zijn als dusdanig opgezet en georganiseerd dat ze de lokale gemeenschap 

betrekken en verbinden 

° de evenementen zijn inclusief en hebben oog voor toegankelijkheid van kwetsbare doelgroepen 

  

Artikel 7. Specifieke bijkomende cumulatieve randvoorwaarden om 

het projectbudget te bekomen  

a.                  Het gebruik van de huisstijl van de gemeente en de vermelding van de ondersteuning moet goed 

zichtbaar zijn.   

Dit gebruik moet worden aangetoond door voorlegging van o.a. brochures, uitnodigingen,... 

 De vereniging werkt hiervoor samen met de dienst communicatie van de gemeente. 

b.                   Het protocollaire gehalte en de representatie van de gemeente moeten steeds de nodige 

aandacht krijgen.   

Om dit kwalitatief te organiseren wordt samengewerkt met de dienst communicatie van de 

gemeente 

  

Artikel 8 : Aanvraagdossier van de projectsubsidie 

Het aanvraagdossier start minstens drie maanden voor het evenement door middel van een 

startvergadering.  De Vaderlandslievende vereniging neemt hiervoor het intiatief en contacteert de dienst 

communicatie van de gemeente.  

Op de startvergadering wordt aan de hand van een gemeentelijke checklist overlopen of het evenement 

voldoet aan de criteria vooropgesteld in dit reglement. 

De Vaderlandslievende vereniging werkt een draaiboek uit en legt dit voor aan de dienst communicatie. Het 

draaiboek wordt getoetst door de diensten erfgoed en communicatie.  Deze diensten sturen het draaiboek 

indien nodig bij.   

Aanvraagdossiers die niet drie maanden voor de datum van het evenement worden opgestart zijn 

ongeldig.  De vereniging verliest alle aanspraak op uitbetaling van de projectsubsidie voor dat evenement in 

dat werkingsjaar.  

De diensten communicatie en archief kunnen de vaderlandslievende vereniging vragen om bijkomende 

informatie aan te leveren.   



 

 

 

Artikel 9 : Controle 

De gemeente heeft het recht om na te gaan of de criteria tijdens het evenement of de activiteit worden 

nageleefd.  Indien wordt vastgesteld dat de vooropgestelde criteria niet worden nageleefd kan de 

toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd. 

Flagrante inbreuken op het reglement kunnen aanleiding geven tot het verder uitsluiten van de vereniging 

van het recht op subsidie.   

  

Artikel 10 : Beroep bij het college van burgemeester en schepenen 

De Vaderlandslievende vereniging kan beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen 

binnen een termijn van één maand na kennisname van de beslissing.  De beroep moet volgende elementen 

bevatten : 

• Motivatie van klacht (aanduiden van feiten) 

• Duidelijk vermelden waartegen de klacht is gericht 

• Ondertekend zijn door voorzitter en secretaris van de vereniging 

• Aangetekend verzonden worden of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs 

 


