Subsidiereglement ouderenverenigingen
Hoofdstuk 1: algemeen

Artikel 1: definities
•

•
•

ouderenvereniging: groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft
georganiseerd met als basisdoelstelling het bijeenbrengen van ouderen voor
vorming, ontmoeting, ontspanning, cultuur, enz.
subsidiejaar: jaar waarin de subsidies worden uitbetaald
werkingsjaar: jaar voorafgaand aan het subsidiejaar, dit werkingsjaar kan lopen van
januari tot december of van september tot augustus

Artikel 2: budget
Binnen de goedgekeurde budgetten van de gemeente Sint-Gillis-Waas, kan het college van
burgemeester en schepenen subsidies verlenen aan ouderenverenigingen, met het doel hun
activiteit te steunen en de kwaliteit van hun werking te bevorderen.

Artikel 3: uitsluiting
Verenigingen die via een rechtstreekse forfait van de gemeenteraad betoelaagd worden of
activiteiten van de vereniging die reeds betoelaagd worden via de sport- of cultuursubsidies,
komen niet meer in aanmerking voor ouderensubsidies.

Artikel 4: basisvoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor ouderensubsidies, moeten de verenigingen voldoen aan
volgende basisvoorwaarden:
•
•
•
•

De vereniging is minimum 3 jaar erkend door de gemeente als ouderenvereniging.
De zetel van de vereniging dient in Sint-Gillis-Waas te zijn.
De vereniging beschikt over minimum 30 leden en over een gestructureerd bestuur
(voorzitter, secretaris, penningmeester).
Een vereniging die lid is van een overkoepelende vereniging (binnen de gemeente)
dient een volledig zelfstandige werking en programma te hebben (anders dan de
overkoepelende vereniging). Bewijzen kunnen hiervoor gevraagd worden.

Artikel 5: verlies van recht op subsidie
Indien de vereniging haar werking heeft stopgezet in het subsidiejaar, verliest zij het recht op
subsidie.

Artikel 6: sanctie
Bij het afleggen van onjuiste verklaringen met bedrieglijk opzet, zal het college van
burgemeester en schepenen maatregelen treffen.

Artikel 7: verwerking aanvragen
De subsidieaanvragen worden administratief verwerkt. Het college van burgemeester en
schepenen beslist over de toe te kennen subsidies.
Ingeval van betwistingen en uitzonderingen neemt het college van burgemeester en
schepenen een eindbeslissing.

Artikel 8: jaarlijks bestaansbewijs
De subsidie wordt uitbetaald indien de vereniging een normale jaarwerking blijft ontplooien
en jaarlijks vóór 28 februari een aanvraag om subsidie bij het college van burgemeester en
schepenen heeft ingediend.
De jaarlijkse aanvraag moet vergezeld zijn van volgende stukken:
•
•
•
•
•

ledenlijst van afgelopen werkingsjaar;
samenstelling van het bestuur;
gedetailleerd jaarprogramma van afgelopen werkingsjaar;
invulformulier ‘aard van de activiteiten’;
een verklaring op eer door voorzitter en secretaris dat de vereniging in dat jaar nog
actief is én een verklaring dat het bestuur kennis heeft genomen van dit reglement en
zich aan de voorschriften daarvan onderwerpt.

Artikel 9 : puntenverdeling
De subsidie wordt berekend aan de hand van onderstaande puntenverdeling.

aantal leden
vanaf 50 leden wordt per beginnende schijf van 50 leden 5 punten bijgeteld

30 tot 50 leden

5 punten

51 tot 100 leden

10 punten

101 tot 150 leden

15 punten

151 tot 200 leden

20 punten

201 tot 250 leden

25 punten

251 tot 300 leden

30 punten

301 tot 350 leden

35 punten

351 tot 400 leden

40 punten

401 tot 450 leden

45 punten

451 tot 500 leden

50 punten

501 tot 550 leden

55 punten

551 tot 600 leden

60 punten

601 tot 650 leden

65 punten

651 tot 700 leden

70 punten

activiteiten
aantal activiteiten: afgelopen werkingsjaar
aard activiteiten van de vereniging: - afgelopen werkingsjaar – elke activiteit wordt maar in
één categorie meegeteld – bestuursvergaderingen komen niet in aanmerking bij de
puntentelling.
Als er binnen een ouderenvereniging een aparte sportvereniging of –tak bestaat die subsidie
ontvangen via sport, dan mag er voor sportactiviteiten geen subsidie bij de
ouderenverenigingen worden gevraagd. Onder sportactiviteiten wordt verstaan: wandelen,
fietsen, dansen, turnen en petanque.

Categorie1

Aantal activiteiten met herhalend karakter
(wekelijks/14-daags/maandelijks)

0,5
pnt/activiteit

Bijvoorbeeld: 50 maal kaarten
Categorie 2

Aanwezigheid op ouderenadviesraad

1 pnt/per
raad

Categorie 3

Activiteiten waaraan men als vereniging
heeft deelgenomen zonder zelf mee te
organiseren

3
pnt/activiteit

Bijvoorbeeld: deelname aan verbondelijke
of provinciale activiteit
Categorie 4

Activiteiten georganiseerd samen met
andere vereniging

5
pnt/activiteit

Bijvoorbeeld: toneel i.s.m. andere
vereniging
Categorie 5

Aantal activiteiten ZELF georganiseerd
(zonder herhalend karakter)
Bijvoorbeeld: organisatie van een film- of
diavoorstelling, organisatie van een
lessencyclus, organisatie van een
ontspanningsnamiddag of –avond,
organisatie van een groepsreis, organisatie
van een voordracht, lezing of debat.

Artikel 10: inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 8 november 2012.

10
pnt/activiteit

