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Reglement seniorenverenigingen: goedkeuring
De Raad
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (artikel 40§3).
Verwijzingen
Het advies met betrekking tot het reglement ingediend door de Latemse Seniorenadviesraad.
Motivering
Het lokaal bestuur wil met dit subsidiereglement volgende doelstellingen bereiken voor de seniorenverenigingen:
1. de verenigingen in staat stellen om een degelijke reguliere basiswerking te garanderen;
2. de verenigingen motiveren en belonen die inwoners activeren en bijeenbrengen;
3. de verenigingen motiveren en belonen voor extra inspanningen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Visum en budget
Visum werd ontvangen van de financieel directeur op 29/09/2020 met visumnummer ADV/2020/129: gunstig.
Deze uitgaven worden geboekt op artikel GBB/0959-00/649300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.
Besluit
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het reglement seniorenverenigingen Sint-Martens-Latem.
Art. 2. Het reglement wordt als bijlage gevoegd bij onderhavig besluit.
Art. 3. De dossiers voor subsidiëring 2021 op basis van werkjaar 2019-2020 mogen eenmalig ingediend worden tot 30
november 2020.
Art. 4. Aangezien de kennisgeving van dit reglement aan de verenigingen pas gebeurt nadat het werkingsjaar 20192020 reeds achter de rug is, zullen de seniorenverenigingen in 2021 nooit minder kunnen krijgen dan de subsidie
(exclusief extra corona-subsidie) die ze in 2020 hebben gekregen, voor zover zij nog recht openen op subsidie. Dit
geldt als eenmalige overgangsbepaling voor uitbetaling in 2021 van de subsidies voor werkjaar 2019-2020.
BIJLAGE REGLEMENT SENIORENVERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM
Artikel 1: Doelstellingen
Het lokaal bestuur wil met dit subsidiereglement volgende doelstellingen bereiken:
1. de verenigingen in staat stellen om een degelijke reguliere basiswerking te garanderen;
2. de verenigingen motiveren en belonen die inwoners activeren en bijeenbrengen;
3. de verenigingen motiveren en belonen voor extra inspanningen.
Artikel 2: Voorwaarden
Om subsidies te bekomen moet een seniorenvereniging, die vertegenwoordigd is in de Latemse Seniorenadviesraad,
voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. de lokale zetel van de vereniging beperkt zich tot één adres en dient zich op het grondgebied Sint-MartensLatem te bevinden;
2. het bestuur bevat minstens 2 inwoners van Sint-Martens-Latem;
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3.
4.

de vereniging legt geen beperking op om lid te kunnen worden en stelt zich ten dienste van de inwoners;
de reguliere werking, vergaderingen en/of activiteiten dienen op het grondgebied Sint-Martens-Latem
ontplooid te worden;
5. de vereniging moet gedurende minstens één jaar (365 dagen) een actieve werking hebben;
6. de vereniging mag niet opgericht zijn om enige beroeps-, winst-, commerciële of handelsdoeleinden na te
streven;
7. de vereniging moet kunnen aantonen dat ze een georganiseerde werking heeft door een overzicht te geven
van de samenstelling van het bestuur, het aantal leden en een omschrijving van de aard van de activiteiten.
Een vereniging dient haar statuten in als zij daarover beschikt;
8. de vereniging moet houder zijn van een verzekering lichamelijke ongevallen op naam van de vereniging en
afhankelijk van de aard van de vereniging moet zij een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten.
Artikel 3: Basissubsidie
Alle verenigingen die aan de voorwaarden van artikel 2 voldoen hebben recht op een basissubsidie. Deze dient om de
basiswerking van de vereniging te garanderen, meer bepaald op het vlak van:
- infrastructuur
- administratie
- verzekering
- vergaderingen/activiteiten voor leden
- digitale communicatie
Type vereniging
Basissubsidie
Seniorenvereniging die als afdeling fungeert van een bovenlokale
100 euro
netwerkorganisatie[1]
Overige seniorenverenigingen
200 euro
Artikel 4: Extra subsidie
Een vereniging die aan de voorwaarden van artikel 2 voldoet, kan extra subsidie krijgen als ze aan de volgende
voorwaarden voldoet:
a) de vereniging telt minstens 20 leden
20 euro
1.
Deze subsidie is niet cumulatief met extra subsidie 1 b) en 1 c)
b) de vereniging telt minstens 50 leden
50 euro
Deze subsidie is niet cumulatief met extra subsidie 1 a) en 1 c)
c) de vereniging telt minstens 100 leden
100
Deze subsidie is niet cumulatief met extra subsidie 1 a) en 1 b)
euro
a) de vereniging telt minstens 30% inwoners van Sint-Martens-Latem
60 euro
2.
Deze subsidie is niet cumulatief met extra subsidie 2 b)
b) de vereniging telt minstens 50% inwoners van Sint-Martens-Latem
100
Deze subsidie is niet cumulatief met extra subsidie 2 a)
euro
a) de vereniging organiseert meer dan 20 samenkomsten per jaar in
75 euro
3.
Sint- Martens-Latem
Deze subsidie is niet cumulatief met extra subsidie 3 b)
b) de vereniging organiseert meer dan 35 samenkomsten per jaar in Sint-Martens125
Latem
euro
Deze subsidie is niet cumulatief met extra subsidie 3 a)
de vereniging toont aan dat ze inspanningen levert rond sociale
125
toegankelijkheid (deelname initiatieven, toepassen sociaal tarief, ondersteunen
euro
4.
acties, aankoop materiaal voor toegankelijkheid personen met een beperking)
Deze extra subsidie bedraagt maximaal 125 euro.
de vereniging toont aan dat minstens één bestuurslid een te betalen opleiding om de
125
kwaliteit van de werking te verbeteren
euro
Deze extra subsidie bedraagt maximaal 125 euro en kan slechts 1 keer betoelaagd
5.
worden. Deelnameattest is vereist. De opleiding wordt niet terugbetaald door een
hogere overheid of een bovenlokale netwerkorganisatie.
Een opleiding kan slechts 1 keer betoelaagd worden, maar een meerjarige opleiding
kan elk jaar dat ze gevolgd wordt aanleiding geven tot subsidie.
de vereniging organiseert minimum 2 activiteiten (lezing, expo, optreden, ...) per jaar
125
6.
voor leden en niet-leden in Sint-Martens-Latem waarvoor geen toegangsprijs wordt
euro
gevraagd
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7.

8.

9.

10.
11.

12.

Deze extra subsidie bedraagt maximaal 125 euro. Voor deze activiteiten wordt geen
andere steun ontvangen (overheid, bovenlokale netwerkorganisatie of organiserend
(feest) comité). Een louter fondsenwervende activiteit is uitgesloten.
Een en dezelfde activiteit kan slechts meetellen voor deze extra subsidie of voor extra
subsidie 7.
de vereniging organiseert voor de eigen leden minimum 2 activiteiten van algemene
maatschappelijke aard
Deze extra subsidie bedraagt maximaal 125 euro.
Het thema moet specifiek de doelgroep senioren aanbelangen. Deze subsidie is niet
cumulatief met extra subsidie 6.
Een en dezelfde activiteit kan slechts meetellen voor deze extra subsidie of voor extra
subsidie in 6.
de vereniging is medeorganisator bij de organisatie van een lokaal gemeentelijk
evenement
Deze subsidie is niet cumulatief met extra subsidie 9 en bedraagt maximaal 250 euro.
de vereniging werkt actief samen met andere verenigingen uit Sint-Martens-Latem
aan minimum één gezamenlijke activiteit
Deze subsidie is niet cumulatief met extra subsidie 8 en bedraagt maximaal 150 euro.
de vereniging maakt actief gebruik van de UIT-kalender en de gemeentelijke
jaarkalender
Deze extra subsidie bedraagt maximaal 150 euro
de vereniging is aanwezig op de algemene vergadering van de adviesraad waaronder
de vereniging ressorteert
bij vergaderingen en evenementen of activiteiten is de vereniging vooruitstrevend in
duurzaamheid
Deze extra subsidie bedraagt maximaal 100 euro. Jaarlijkse progressie is duidelijk
zichtbaar.

125
euro

250
euro
150
euro
150
euro
50 euro
100
euro

Extra subsidies voor een jubileumjaar kunnen aangevraagd worden via het reglement ‘Jubileumtoelage verenigingen
Sint-Martens-Latem’ geregeld. Dit reglement is beschikbaar bij de dienst Vrije tijd en via de website van het lokaal
bestuur.
Artikel 5: Aanvraag subsidie en procedure
Een subsidie heeft steeds betrekking op het werkingsjaar dat loopt van 1 september jaar x-1 tot 31 augustus jaar x.
Het reglement is beschikbaar bij de dienst Vrije tijd en via de website van het lokaal bestuur.
De vereniging wordt jaarlijks uitgenodigd door het lokaal bestuur om het subsidiedossier digitaal in te dienen ten
laatste op 31 oktober van het jaar x. Laattijdig ingediende aanvragen worden niet aanvaard.
De subsidieaanvraag moet vergezeld zijn van de gevraagde bewijsstukken. In het invulformulier kan de vereniging
nagaan welke bewijsstukken de vereniging moet indienen.
De vereniging vult het aanvraagformulier naar waarheid in en dient de aanvraag in met een verklaring op ‘woord van
eer’.
De verdeling en uitbetaling van de subsidies vindt plaats in de maand januari van het jaar x+1 na goedkeuring in de
gemeenteraad. Voorafgaand wordt advies gevraagd aan de betrokken adviesraad.
De bevoegde ambtenaar kan op ieder ogenblik controle uitvoeren op de naleving van de voorschriften en op de
juistheid van de ingediende gegevens. Bovendien kan de bevoegde ambtenaar na goedkeuring en bijzondere
motivering door het college documenten opvragen die de inkomsten en uitgaven van de vereniging bewijzen. In beide
gevallen zal het vaststellen van misbruiken leiden tot de uitsluiting van twee jaar subsidies voor de betreffende
vereniging.
Opgevraagde persoonsgegevens worden met zorg verwerkt volgens de GDPR-wetgeving en de privacyverklaring van
de gemeente en het OCMW en enkel gebruikt met als doel om te kunnen overgaan tot een correcte berekening van de
subsidie. De privacyverklaring van de gemeente en het OCMW is te vinden op de website van het lokaal bestuur

[1] Een organisatie of NGO die zich op provinciale, gewestelijke, nationale of internationale schaal manifesteert met
verschillende lokale afdelingen.
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