WELZIJN
Reglement werkingssubsidies seniorenverenigingen

Artikel 1
Seniorenverenigingen, erkend door het bestuur van de gemeente Zedelgem, kunnen op basis van
dit reglement in aanmerking komen voor een werkingssubsidie.
Het zijn enkel de feitelijke verenigingen die een aanvraag tot werkingssubsidie kunnen indienen.
Alle (werk)groepen, opgericht in de schoot van de vereniging, worden beschouwd als deel
uitmakend van de vereniging.

Artikel 2
De totaal mogelijke werkingssubsidie bestaat uit 2 elementen:
 een basissubsidie die aan elke vereniging wordt toegekend, mits voorleggen van een
algemeen bewijsdossier van bestaan en werking van de vereniging;
 een engagementssubsidie die bijkomend kan worden toegekend, mits organiseren van een
actie/activiteit/evenement én volgen van een vorming per vooropgesteld criterium.
Het is de vereniging die de keuze maakt om, naast de basissubsidie, zich ook te engageren voor één
of meerdere van de vooropgestelde criteria en, voor elk criterium, een actie/activiteit/evenement
te organiseren en vorming te volgen.

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
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

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
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

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.

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.

Artikel 6
Voor het bekomen van de basissubsidie bestaat het bewijsdossier minimaal uit:
 een actuele ledenlijst;
 gegevens van de vereniging
 agenda’s van alle bestuurs- en statutaire vergaderingen;
 een jaarkalender met aanduiding van alle activiteiten georganiseerd gedurende het
werkjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

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.

Artikel 8
De vereniging dient de aanvraag voor de totale werkingssubsidie jaarlijks uiterlijk op 27 februari van
het dienstjaar volgend op het werkjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd in bij de gemeente
Zedelgem.
Alle bewijsstukken worden steeds ingediend bij het eigenlijke dossier. Bij ontbreken van bepaalde
bewijsstukken voor vermelde items of activiteiten, worden deze laatste niet in rekening gebracht
voor de berekening van de subsidie.

Artikel 9
Op advies van het dagelijks bestuur van de SeniorenAdviesraad en de bevoegde dienst van de
gemeente Zedelgem, beslist het college van burgemeester en schepenen over de totaal toe te
kennen subsidie aan elke seniorenvereniging.

Artikel 10
De basissubsidie die aan elke vereniging kan worden toegekend bestaat uit 60% van de gemiddelde
werkingssubsidie die in de jaren 2015 tot en met 2019 aan de desbetreffende vereniging werd
toegekend.
Deze bedragen zijn vaststaand en zijn terug te vinden in bijlage 1 van dit reglement.

Artikel 11
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd alle onderzoek in te stellen of te laten
instellen via de diensten van de gemeente Zedelgem, ter controle op de activiteiten waarvoor een
subsidie wordt aangevraagd of reeds is toegekend.
Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens kan aanleiding geven tot terugvordering van
de gehele of gedeeltelijke toegekende subsidie en/of tot uitsluiting van eventuele verdere
subsidiëring.

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.

Artikel 13
De uitbetaling van de toegekende subsidie gebeurt uiterlijk op 30 juni van het dienstjaar volgend
op het werkjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 14
Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 november 2020 en treedt in werking
vanaf 1 januari 2021. Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen.

Bijlage 1 Basissubsidies
Vereniging

Bedrag

Neos Aartrijke

676

Neos Veldegem

375

Neos Zedelgem

595

OKRA Aartrijke

828

OKRA Loppem

969

OKRA Veldegem

668

OKRA St.-Elooi

411

OKRA St-. Laurentius

758

S-plus Veldegem

398

S-plus Zedelgem

214

