
 

 

WELZIJN 
Reglement werkingssubsidies seniorenverenigingen: toelichting  

 
Artikel 3 
De vooropgestelde criteria en mogelijke acties tot het bekomen van een engagementssubsidie zijn: 
 

1. De vereniging is een ‘warme’ vereniging 
a. Organisatie van activiteiten met aandacht voor laagdrempelige ontmoeting, 

kwetsbare doelgroepen, … waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van alle 
beschikbare gemeentelijke accommodaties, bij voorkeur de Lokale Dienstencentra 

van de gemeente Zedelgem 
b. Deelname aan of organisatie van vorming in het kader van 

gemeenschapsbevorderende initiatieven 

 
VOORBEELDEN VAN ACTIVITEITEN 

Kaart-, spel- en sportactiviteiten, eetfestijn, creanamiddag, wandel- en fietstochten, … ; met 

prioriteit deze te organiseren in gemeentelijke accommodaties (voorkeur LDC) 
 

Vorming rond (burger)participatie, verengingswerk en –leven, … 

 
 

2. De vereniging is een burgernabije en levendige vereniging 
a. Participatie aan vrijwilligerswerk in de buurt of gemeente, inzet vanuit de vereniging 

op de ondersteuning van de korte keten en lokale economie in de gemeente 

b. Deelname aan of organisatie van vorming in het kader van algemeen vrijwilligerswerk 
of lokale economie 

 

VOORBEELDEN VAN ACTIVITEITEN 

Beroep doen op lokale handelaars of bedrijven korte keten bij fietstocht (stopplaats voor ijsje vb., 

slager voor eetfestijn) 
 
Vrijwilligerswerk: deelnemen aan georganiseerd vrijwilligerswerk, vanuit verenigingen 

vrijwilligerswerk voorzien 

 
Vorming: bezoek lokaal bedrijf/lokale handelaar, vorming vrijwilligersnetwerken (vb. Vlaams 
Steunpunt) 
 

 

3. De vereniging is een groene en duurzame vereniging 

a. Organisatie activiteiten in het kader van of deelname aan zwerfvuilacties, 
bijvoorbeeld rond de Lokale Dienstencentra, sporthallen of kerken in de 

deelgemeentes, langs trage wegen, … 
b. Deelname aan of organisatie van vorming in het kader van duurzaamheid 

 
 
 



VOORBEELDEN VAN ACTIVITEITEN 
Deelname zwerfvuilacties, georganiseerd door LDC/georganiseerd door vereniging zelf 

(ondersteunig materiaal via gemeente), activiteiten ikv bermadoptie, … 

 
Vorming: breed spectrum duurzaamheid/ecologie, bezoek afvalverwerkend bedrijf, … 

 
 

4. De vereniging is een veilige vereniging 

a. Organisatie activiteiten in het kader van preventie van fysieke of sociale veiligheid, 
verkeersveiligheid, … 

b. Deelname aan of organisatie van vorming in het kader van algemene veiligheid 
 

VOORBEELDEN VAN ACTIVITEITEN 
Activiteit verkeersveiligheid (sensiblisatie vanuit vereniging), valpreventie, bewegen, 
Buurtinformatienetwerken, straatambassadeurs, … 

 

Vorming: vorming preventive en veiligheid (breed spectrum, vb. valpreventie, inbraakpreventie) 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Artikel 4 

Alle activiteiten, evenementen of vormingen die de vereniging organiseert staan minimaal open voor 

alle leden van de vereniging(en) en, bij voorkeur, ook voor alle inwoners van de gemeente. 
De organisatie van activiteiten, evenementen of vormingen gebeurt bij voorkeur ook in samenwerking 
met andere (senioren)verenigingen en/of de lokale dienstencentra van de gemeente Zedelgem. 

 
TOELICHTING 

Geen activiteiten of vormingen enkel voor bestuur van de vereniging: alle leden moeten kunnen 
deelnemen  
 

Bij voorkeur ook open voor alle inwoners van de (deel)gemeente = gemeenschapsvormend, rol 

seniorenvereniging kenbaar maken aanbod en betrekken andere doelgroepen 
 

In samenwerking met andere (senioren)verenigingen: senioren, cultuur, sport, jeugd, LDC  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Artikel 5 

Elke vorming waar de vereniging aan deelneemt/die de vereniging organiseert in het kader van één of 

meerdere criteria moet georganiseerd zijn door een erkende vormingsinstantie, (koepel)organisatie 
of lokale overheid of autoriteit. 

 
TOELICHTING 

Stad of gemeente, vzw verkeersveiligheid, VIAS, koepelorganisatie seniorenverenigingen, 
educatieve instelling (hogeschool), vzw, Vormingplus, …. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

 



Artikel 7 
Voor het bekomen van een bijkomende engagementssubsidie bestaat het bewijsdossier uit: 

 bewijs van organisatie en inhoud van elk evenement of elke activiteit georganiseerd per 

gekozen criterium; 

 bewijs van deelname van minimaal 12 leden van de vereniging aan elk evenement, elke 
activiteit of vorming. 

 
TOELICHTING 

Minimum deelname 12 leden: doelstelling van elke vorming moet zijn een breed publiek te 
bereiken; zeker ook binnen de eigen leden 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Artikel 12 
De basissubsidie die aan elke vereniging kan worden toegekend, maakt deel uit van het totaal 
voorziene krediet voor de werkingssubsidies op het goedgekeurde meerjarenplan. 

 

Alle bijkomende engagementssubsidies worden verleend binnen de perken van het resterende 
daartoe voorziene krediet op het goedgekeurde meerjarenplan.   Het resterende budget hiervoor 

voorzien wordt verdeeld op basis van het totaal aantal opgenomen criteria door alle 
seniorenverenigingen samen. 

 
TOELICHTING 

Het jaarlijks totaal voorziene krediet voor de werkingssubsidies seniorenverenigingen bedraagt 
10.000 euro. 
 

De basissubsidie zoals berekend op basis van dit voorstel nieuw reglement, bedraagt –voor alle 10 
de erkende seniorenverenigingen – in totaal 5.892 euro. 

 
Dit betekent dat er nog 4.108 euro beschikbaar is, te verdelen onder alle opgenomen criteria (ikv 

engagementssubsidies). 
 

Voorbeeld 
Als alle 10 seniorenverenigingen alle 4 de vooropgestelde criteria opnemen, betekent dit: 

4.108 euro / 40 (10 verenigingen * 4 criteria = 40 criteria in totaal) 

 = 102.70 euro per criterium 

  = per vereniging 4 * 102.70 euro engagementssubsidie mogelijk, zijnde 410.80 euro 
 


