SUBSIDIEREGLEMENT SENIORENVERENIGINGEN
Artikel 1. Om subsidies te krijgen moet de vereniging aangesloten zijn bij de gemeentelijke
seniorenraad en erkend zijn door de raad als seniorenvereniging. Bovendien moeten zij actief
meewerken aan de activiteiten ingericht door de raad.
Artikel 2. Het werkingsjaar loopt over een kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december). Het
werkingsverslag moet binnengebracht worden bij de gemeentelijke culturele medewerker ten laatste
op 31 januari van het daaropvolgende werkjaar. De dossiers zullen verbeterd worden binnen de drie
maanden daaropvolgend.
De bedragen zullen medegedeeld worden in de eerstvolgende vergadering van de seniorenraad.
Bovendien zullen de bedragen schriftelijk medegedeeld worden aan de secretaris van elke
seniorenvereniging. Laattijdige dossiers worden niet meer aanvaard.
Bezwaren betreffende de toegekende punten worden voorgelegd aan de seniorenraad. Hij heeft een
maand tijd om zich uit te spreken over eventuele bezwaren.
Alle activiteiten dienen bewezen te worden. Niet bewezen activiteiten komen niet in aanmerking voor
subsidie.
Alle activiteiten dienen aangekondigd te worden in het gemeentelijk informatieblad onder de
seniorenkalender.
Artikel 3. Puntenverdeling :
1.DE GEMEENTELIJKE SENIORENRAAD
Aan de Gemeentelijke Seniorenraad wordt jaarlijks een forfaitair bedrag van 680 euro toegekend.
2. BASISSUBSIDIE
25 % van het resterende bedrag wordt gelijk verdeeld onder alle verenigingen die een
werkingsverslag hebben ingediend.
3. WERKINGSSUBSIDIE
Het saldo wordt verdeeld onder de verenigingen die een werkingsverslag hebben ingediend, volgens
onderstaande verdeelsleutel.
I.

II.

III.

- Bestuursvergaderingen van de verenigingen
(max. 10)
- Kadervorming per dag/per persoon
- Aanwezigheden seniorenraad
- Kaartnamiddagen, kwis, koffietafels,
gezellig samenzijn, fietsen, wandelen,
sporten,...
- Indien dit gepaard gaat met voordracht,
film, dia's, andere vormende of culturele
activiteit
- Louter culturele, vormende activiteiten
- Activiteiten in samenwerking met andere
verenigingen

5 ptn
10 ptn
10 ptn
10 ptn

+10 ptn

15 ptn
15 ptn

IV.

- Vervoer O.C.M.W-residenten (animatie) - per dag / per vereniging 5 ptn

V.

- Uitstappen door plaatselijke organisatie
ingericht

25 ptn

VI.

- Lessenreeksen / elke 1ste les
vanaf de 2de les
(max 10 lessen)

25 ptn
5 ptn

VII. - Activiteiten in samenwerking met seniorenraad
- Activiteiten met een grotere draagwijdte
van culturele aard of met sociale inslag of
voor een breder publiek.

50 ptn
50 ptn

De punten van alle verenigingen worden opgeteld en het resterende bedrag wordt hierdoor gedeeld.
Het getal die men uitkomt is de waarde uitgedrukt in euro/punt.

