Reglement subsidies voor verenigingen
(goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 december 2021)
DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
• Gelet op de wet van 12/05/2009 tot wijziging van de wet van 16/07/1973 waarbij de bescherming
van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt (cultuurpactwet);
• Gelet op het decreet van 20/11/2009 houdende wijziging van het decreet van 28/01/1974
betreffende het cultuurpact;
• Gelet op het decreet betreffende het lokaal cultuurbeleid van 6/07/2012 zoals gewijzigd tot op
heden;
• Gelet op het decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid van
6/07/2012 zoals gewijzigd tot op heden;
• Gelet op het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid van
6/07/2012 zoals gewijzigd tot op heden;
• Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26/11/2007 houdende goedkeuring van de statuten
van de GROS en houdende de erkenning van deze adviesraad;
• Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19/05/2008 over de erkenning van
sportverenigingen;
• Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 8/06/2009 over erkenning en subsidiëring van
particulier jeugdwerk te Berlare;
• Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24/11/2010 houdende het subsidiereglement voor
derde- en vierdewereldprojecten;
• Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23/04/2014 over erkenning en subsidiëring van
sociaal-cultureel werk;
• Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24/10/2018 over het kermisreglement;
• Overwegende dat het lokaal bestuur in verenigingen een belangrijk middel ziet voor de versterking
van het sociaal weefsel. Het bestuur wenst hen dan ook verder ondersteunen (zie ook operationele
doelstelling 4 van het strategisch meerjarenplan 2020-2025 van lokaal bestuur Berlare: (Verenigde)
burgers en professionals vullen samen met de diensten (vrijetijds)mogelijkheden in voor iedereen
om te ontmoeten, ontplooien en/of genieten – en daaronder actieplan 10: Nieuw kader scheppen
voor verenigingen en de jaarlijks subsidiepot met 20% verhogen om hun bijdrage aan een
aangename omgeving te faciliteren);
• Overwegende dat het lokaal bestuur zijn kader voor erkenning en subsidiëring van verenigingen
wenst te hervormen; dat de huidige reglementen vaak verouderd zijn, niet langer voldoen aan
maatschappelijke evoluties en dat er momenteel grote verschillen zitten in de benadering van de
sectoren jeugd, sport, (socio-)cultuur omwille van het feit dat het afzonderlijke reglementen zijn;
• Overwegende het voorstel om een algemeen kader/reglement te maken voor alle verenigingen (en
niet per sector), maar dit wel op te splitsen in een erkenningsreglement en een subsidiereglement;
• Gelet op de bespreking en het positief advies van het managementteam van 18/03/2019;
• Overwegende de besprekingen in jeugdraad (13/02/2020), sportvergadering (21/10/2021), GROS
(nu mondiale raad – 10/02/2020), cultuurraad (DB4/02/2020 en AV12/10/2021) en seniorenraad
(3/03/2020);
• Overwegende de adviezen van de adviesraden, al dan niet met opmerkingen;
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• Overwegende dat het lokaal bestuur zich engageert om de komende jaren budget te voorzien voor
de uitwerking van dit subsidiereglement
• Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 9/08/2019 om dit nieuwe
erkenningsreglement voor te leggen aan de gemeenteraad samen met het nieuwe
subsidiereglement;
• Gelet op het feit dat de motivering van de tegenstem van gemeentebelangen dezelfde is als deze
aangehaald bij het erkenningsreglement.
• Gehoord de bespreking zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van
Driessche, Carine Meyers, Urbain Van Boven, Gunther Cooreman, Francky Verhofstadt,
Marleen Zaman, Steven Baeyens, Kim Haentjens, Marc Van Driessche, Wettinck Denny ,
Yves Poppe, Lieve Van Cauteren, Bert Van de Velde, Callaert Gino, D'heer Hilde, Ruben
De Backer, Wim Verdonck, Jan Van Hee)
1 stem tegen (Wim Arbijn)

ART. 1
Keurt met ingang van 1 september 2022 volgend reglement goed:

Deel 1: Verenigingen in pré-erkenning
Artikel 1:

Pré-erkenning geeft volgende voordelen
- Recht om een basiserkenning aan te vragen als ledenvereniging of als projectvereniging
- Recht om uitleenmateriaal aan te vragen
- Recht om gemeentelijke infrastructuur te huren aan gunsttarief in het kader van activiteiten
van vereniging
Een vereniging kan er ook voor kiezen het louter bij een pré-erkenning te houden. Verenigingen die
enkel een pré-erkenning hebben, ontvangen geen financiële ondersteuning. Zij hoeven geen
subsidieaanvraag in te dienen.

Deel 2: Erkende ledenverenigingen
Artikel 2:
Elke erkende ledenvereniging kan subsidies aanvragen binnen een bepaald label op voorwaarde dat
de vereniging bestaat uit minimaal 10 leden en over een autonoom bestuur beschikt. Dit bestuur
beheert zelfstandig de financiële middelen van de vereniging en bestaat uit minimaal 3 personen die
niet verwant zijn met elkaar tot in de 3e graad en niet op hetzelfde adres wonen.

2.1 Erkende verenigingen in label jeugd
Artikel 3:
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het gemeentebudget, worden aan de
door het gemeentebestuur erkende verenigingen die het label jeugd dragen subsidies toegekend. De
budgetten worden in 2 grote groepen opgedeeld: werkingssubsidies en infrastructuursubsidies.
Artikel 4: Werkingssubsidies
Werkingssubsidies komen tegemoet aan de kosten van de dagelijkse werking van de vereniging. De
werkingsmiddelen worden opgedeeld in een vast gedeelte, een variabel gedeelte en terugbetaling
van kosten. Elk jeugdwerkinitiatief dat voldoet aan de voorwaarden voor subsidiëring krijgt een vast
basisbedrag, afhankelijk van de categorie waartoe het jeugdwerkinitiatief behoort. Het supplementair
bedrag geeft een extra beloning aan jeugdwerkinitiatieven die kwalitatief werk bieden. De
terugbetaling van kosten gaat enkel over kadervorming en kampvervoer.
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Artikel 4.1: Werkingssubsidies - Vast bedrag
Een erkend jeugdwerkinitiatief kan het vaste bedrag aanvragen in één van drie verschillende
categorieën. Voor elke categorie zijn er aparte voorwaarden waar het jeugdwerkinitiatief moet aan
voldoen.
Categorie A: 750 euro
- de leden worden verdeeld in leeftijdscategorieën waarvoor aangepaste activiteiten worden
voorzien
- minstens om de twee weken werking
- het jeugdwerkinitiatief is lid van een koepelorganisatie
- het jeugdwerkinitiatief heeft minstens één maal per jaar met haar leden een meerdaags
verblijf van minstens vijf nachten
- het bestuur of de leiding volgt jaarlijks vorming bij een erkende organisatie met het oog op
kwaliteitsverbetering van de werking
Categorie B: 500 euro
- de activiteiten van het jeugdwerkinitiatief zijn gericht op jeugd
- minstens één werking per maand
- het jeugdwerkinitiatief is lid van een koepelorganisatie
- minstens één maal per jaar een activiteit met de leden met meerdaags verblijf met
overnachting
- minstens twee maal per jaar een educatieve activiteit organiseren voor de leden
Categorie C: 250 euro
- de activiteiten van het jeugdwerkinitiatief zijn gericht op jeugd
- het jeugdwerkinitiatief heeft minstens zes activiteiten per jaar
- minstens twee maal per jaar een educatieve activiteit organiseren voor de leden
Artikel 4.2: Werkingssubsidies - Variabel bedrag
Het varibele bedrag wordt verdeeld op basis van het aantal punten dat een jeugdwerkinitiatief
verzamelt, en berekend volgens volgende formule.
V = Y/Z x Q
V = het variabele bedrag voor een bepaald jeugdwerkinitiatief X
Y = het totaal te verdelen variabele budget
Z = het totaal behaalde punten door alle jeugdwerkinitiatieven samen
Q = het totaal aantal punten van jeugdwerkinitiatief X
Artikel 4.3:
Puntenverdeling voor het variabele bedrag:
aantal leden (bewijzen door voorlegging van een
attest opgemaakt door de koepel of door een
verzekeraar)
aantal activiteiten (die geen punten krijgen in
één van onderstaande toekenningen)
aantal meerdaagse activiteiten (één activiteit,
gespreid over meerdere dagen)
meerdaagse verblijven
samenwerking met andere erkende Berlaarse
verenigingen
aansluiting bij erkende koepelorganisatie
aantal leden met een erkend attest in het
jeugdwerk
deelname aan de algemene vergadering van de
jeugdraad
engagement als UiT-vereniging
met toepassing kansentarief
deelname aan campagnes voor gezonde
gemeente, huis van het kind,
ontwikkelingssamenwerking, kansarmoede en
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1 punt per lid onder de 25 jaar
2 punten per activiteit
5 punten per meerdaagse activiteit
3 punten voor elke dag van het meerdaagse
verblijf
4 punten per gezamenlijke activiteit met een
andere erkende vereniging
10 punten
5 punten per attest animator in het jeugdwerk
7 punten per attest hoofdanimator
3 punten per algemene vergadering waarop het
jeugdwerkinitiatief aanwezig is
10 punten
4 punten per campagne waar het
jeugdwerkinitiatief aan meewerkt
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lokaal algemeen nut
Artikel 4.4:
Onder activiteit wordt verstaan:
- elke dag waarop er gewone werking is met de leden
- eenmalige sportactiviteiten (niet in competitief verband) + de ermee gepaard gaande
trainingen binnen de twee weken voor de eenmalige sportactiviteit
- wedstrijden in competitief verband met leden
- eenmalige of beperkte winstgevende activiteiten ten voordele van het jeugdwerkinitiatief met
mogelijkheid voor leden om deel te nemen
- elke jeugdvereniging mag één leefweek per jaar indienen, deze wordt geteld als meerdaags
verblijf
Volgende zaken worden niet meegeteld als activiteit:
- activiteiten waarvoor de vereniging al een vergoeding ontvangt van het gemeentebestuur (vb
medewerking aan een evenement)
- vergaderingen en voorbereidingen
- interne etentjes
- activiteiten die niet kaderen in de doelstelling van de vereniging (vb papierslag of helpen op
recepties van andere organisaties)
- trainingen in het kader van een competitiesport
- leefweken
- deelname aan activiteiten niet georganiseerd door de vereniging zelf
Artikel 4.5:
Onder meerdaags verblijf wordt verstaan: activiteiten die langer dan één dag duren, met overnachting
(niet op grondgebied Berlare) en met deelname van de leden. Uitgezonderd van één leefweek met de
leiding per jaar.
Artikel 4.6:
Meerdere activiteiten op één dag moeten, om als meer dan één geteld te worden, aan volgende
voorwaarden voldoen:
- uit elkaar liggen in tijd en plaats
- kaderen in een verschillend evenement
- de aard en het doel van de activiteiten moeten verschillen
Artikel 4.7: Werkingssubsidies – Terugbetaling van kosten: kadervorming
Voor elk lid dat een kadervorming volgt die erkend is door de Vlaamse overheid, hiervoor geslaagd is
en hiervoor een bewijs kan indienen krijgt van de erkende jeugdvereniging 50% van het
inschrijvingsgeld terugbetaald met een maximum van 100 euro.
Artikel 4.8: Werkingssubsidies – Terugbetaling van kosten: Kampvervoer
Elke erkende jeugdvereniging kan voor meerdaagse verblijven van meer dan 3 overnachtingen een
terugbetaling aanvragen voor het logistiek kampvervoer. Op vertoon van een officiële factuur krijgt de
aanvragende vereniging maximaal 500 euro per jaar terugbetaald.
Artikel 5: Infrastructuursubsidies
Infrastructuursubsidies dienen om tegemoet te komen aan de kosten van de gebouwen of terreinen
waar de vereniging haar werking heeft en die de aanvrager voor een financiële uitdaging zet die
vanuit de dagelijkse werking niet kan worden gedragen. Een infrastructureel project moet een
meerwaarde bieden op vlak van veiligheid, hygiëne, ruimte of gebruikscomfort. Infrastructurele
projecten die de veiligheid bevorderen, zullen met prioriteit worden behandeld.
Artikel 5.1:
De aanvrager moet zelf een redelijke inbreng doen in de uitvoering van het infrastructurele project.
Deze inbreng mag zich beperken tot de uitvoering van het project.
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Artikel 5.2:
De aanvragers zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en opvolging van het infrastructurele
project.
Artikel 5.3:
De uitvoering van een infrastructureel project mag maximum één jaar duren. Bij het verstrijken van
de uitvoeringstermijn, maakt de aanvrager een voortgangsrapport op. Indien er toch een vertraging
optreedt, moet de aanvrager deze duidelijk kunnen motiveren.
Artikel 5.4:
Er mag geen nieuwe infrastructuursubsidie worden toegekend zo lang het vorige project niet werd
afgewerkt. Indien een aanvrager dit toch doet, is er een grondige motivatie noodzakelijk. Bij een
nieuwe aanvraag hoort een voortgangsrapport van het voorgaande project.
Artikel 5.5:
Indien de vereniging niet de eigenaar is van het gebouw dan moet er eerst een overleg zijn tussen de
drie partijen: eigenaar, gemeente en vereniging. Er moet sprake zijn van een redelijke inbreng door
de eigenaar. Daarnaast moeten er afspraken gemaakt worden over hoe lang de jeugdvereniging nog
over het gebouw kan beschikken.
Artikel 6:
Het subsidiebedrag per vereniging binnen het label jeugd wordt berekend door een subsidiecommissie
(samengesteld uit de voorzitter van de jeugdraad, de schepen bevoegd voor jeugd en daartoe
aangestelde ambtenaren en/of deskundigen) die een voorstel uitwerkt.
Dan kunnen de verenigingen hun eigen dossier inkijken. Na dit inzagemoment doet de
subsidiecommissie een definitief voorstel. Dit voorstel wordt voorgelegd aan de jeugdraad. Het
voorstel van de subsidiecommissie gaat samen met het advies van de jeugdraad naar het college van
burgemeester en schepenen. Zij nemen het definitieve besluit.

2.2 Erkende verenigingen in label cultuur
Artikel 7:
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het gemeentebudget, worden aan de
door het gemeentebestuur erkende verenigingen die het label cultuur dragen subsidies toegekend.
Artikel 8: Werkingssubsidies
Werkingssubsidies komen tegemoet aan de kosten van de dagelijkse werking van de vereniging. De
werkingsmiddelen worden opgedeeld in een vast gedeelte en een variabel gedeelte. Elke erkende
vereniging met het label cultuur die voldoet aan de voorwaarden voor subsidiëring krijgt een vast
basisbedrag, afhankelijk van de categorie waartoe de vereniging behoort. Het supplementair bedrag
geeft een extra beloning aan verenigingen die kwalitatief werk bieden.
Artikel 9: Werkingssubsidies: vast bedrag
Een erkende vereniging in label cultuur kan subsidies aanvragen in één van drie verschillende
categorieën. Voor elke categorie zijn er aparte voorwaarden waar de vereniging moet aan voldoen.
Categorie A (verenigingen die een puur culturele werking hebben):
- Subcategorieën:
o Dansverenigingen: 300 euro
o Toneelverenigingen: 300 euro
o Hafabra: 500 euro
o Koren en zangmaatschappijen: 200 euro
o Verenigingen die werken rond fotografie/beeldende kunst: 200 euro
- de vereniging geeft minstens 2keer per jaar een eigen podiumactiviteit, toegankelijk voor
iedereen (concerten, toneelvoorstellingen, dansoptreden,…) of zorgt voor continue creatie van
kunst (verenigingen die werken rond plastische kunsten, fotografie,… )
Categorie B (erfgoedverenigingen): 150 euro
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de kern van de activiteiten is gericht op het beschermen van, bewaren en documenteren van
erfgoed
- de activiteiten van de vereniging zijn gericht op iedereen die wenst deel uit te maken van de
vereniging of wenst deel te nemen aan de activiteit
Categorie C (socio-culturele verenigingen met een werking gericht op een breed publiek): 100 euro
- de activiteiten van de vereniging zijn gericht op iedereen die wenst deel uit te maken van de
vereniging of wenst deel te nemen aan de activiteit
-

Artikel 10: Werkingssubsidies - Variabel bedrag
Het variabele bedrag wordt verdeeld op basis van het aantal punten dat de vereniging verzamelt, en
berekend volgens volgende formule.
V = Y/Z x Q
V = het variabele bedrag voor vereniging X
Y = het totaal te verdelen variabele budget
Z = het totaal behaalde punten door alle verenigingen samen
Q = het totaal aantal punten van vereniging X
Artikel 10.1:
Puntenverdeling voor het variabele bedrag:
aantal openbare activiteiten die open staan voor
zowel leden als niet-leden(die geen punten
krijgen in één van onderstaande toekenningen)
Activiteit voor eigen leden
aantal meerdaagse activiteiten (één activiteit,
gespreid over minstens 3 dagen)
samenwerking met andere erkende Berlaarse
verenigingen
aansluiting bij erkende koepelorganisatie
deelname aan de algemene vergadering van de
cultuurraad
engagement als UiT-vereniging
met toepassing kansentarief
Forfait publicaties
Forfait wekelijkse repetities of opluisteren van
misvieringen (min.30/jaar)
Deelname aan wedstrijden op Vlaams, nationaal
of internationaal niveau
deelname aan campagnes voor gezonde
gemeente, huis van het kind,
ontwikkelingssamenwerking, kansarmoede en
lokaal algemeen nut

3 punten per activiteit
2 punt
5 punten per meerdaagse activiteit
4 punten per gezamenlijke activiteit met een
andere erkende vereniging
10 punten
3 punten per algemene vergadering waarop de
vereniging aanwezig is
10 punten
5 punten
10 punten
10 punten per deelname
4 punten per campagne waar de vereniging aan
meewerkt

Artikel 10.2:
Onder activiteit wordt verstaan:
- Openbare activiteiten zijn gericht naar een breed publiek en kunnen zowel open staan voor
leden als voor leden en niet-leden
- eenmalige of beperkte winstgevende activiteiten ten voordele van de vereniging met
deelname van de leden
Volgende zaken worden niet meegeteld als activiteit:
- activiteiten waarvoor de vereniging al een vergoeding ontvangt van het gemeentebestuur (vb
medewerking aan een evenement)
- vergaderingen en voorbereidingen
- interne etentjes
- activiteiten die niet kaderen in de doelstelling van de vereniging (zoals
teambuildingsactiviteiten, met bestuur gaan sporten, …)
- wekelijkse repetities / misvieringen
- deelname aan activiteiten niet georganiseerd door de vereniging zelf
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Artikel 10.3:
Meerdere activiteiten op één dag moeten, om als meer dan één geteld te worden, aan volgende
voorwaarden voldoen:
- uit elkaar liggen in tijd en plaats
- kaderen in een verschillend evenement
- de aard en het doel van de activiteiten moeten verschillen
Artikel 11:
Het subsidiebedrag per vereniging binnen het label cultuur wordt berekend door een
subsidiecommissie (samengesteld uit de voorzitter van de cultuurraad, de schepen bevoegd voor
cultuur en daartoe aangestelde ambtenaren en/of deskundigen) die een voorstel uitwerkt.
Dan kunnen de verenigingen hun eigen dossier inkijken. Na dit inzagemoment doet de
subsidiecommissie een definitief voorstel. Dit voorstel wordt voorgelegd aan de cultuurraad. Het
voorstel van de subsidiecommissie gaat samen met het advies van de cultuurraad naar het college
van burgemeester en schepenen. Zij nemen het definitieve besluit.

2.3 Erkende verenigingen in label sport
Artikel 12:
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het gemeentebudget, worden aan de
door het gemeentebestuur erkende verenigingen die het label sport dragen subsidies toegekend.
Artikel 13: Werkingssubsidies
Werkingssubsidies komen tegemoet aan de kosten van de dagelijkse werking van de vereniging. De
werkingsmiddelen worden opgedeeld in een vast gedeelte, een variabel gedeelte en terugbetaling
van kosten. Elke sportvereniging die voldoet aan de voorwaarden voor subsidiëring krijgt een vast
basisbedrag, afhankelijk van de categorie waartoe de vereniging behoort. Het supplementair bedrag
geeft een extra beloning aan sportverenigingen die kwalitatief werk bieden. De terugbetaling van
kosten gaat enkel over kadervorming en noodzakelijk sportmateriaal.
Artikel 13.1: Werkingssubsidies - Vast bedrag
Een erkende sportvereniging kan het vaste bedrag aanvragen in één van drie verschillende
categorieën. Voor elke categorie zijn er aparte voorwaarden waar de vereniging moet aan voldoen.
Categorie A: 750 euro
- Regelmatige werking van minstens 30 weken per jaar
- Minimaal 5 gediplomeerde trainers
- Aangesloten bij een erkende sportfederatie of koepelorganisatie
- Aparte jeugdwerking (aparte trainingsuren en aparte trainers)
- Deelname aan een erkende competitie, georganiseerd door een Vlaamse of nationale
sportbond
Categorie B: 500 euro
- Regelmatige werking van minstens 20 weken per jaar
- Minimaal 2 gediplomeerde trainers
- Aangesloten bij een erkende sportfederatie of koepelorganisatie
- Aparte jeugdwerking (aparte trainingsuren en aparte trainers)
Categorie C: 100 euro
- Regelmatige werking van minstens 10 weken per jaar
- Aangesloten bij een erkende sportfederatie of koepelorganisatie
- Recreatief of competitief
Artikel 13.2: Werkingssubsidies - Variabel bedrag
Het variabele bedrag wordt verdeeld op basis van het aantal punten dat een sportvereniging
verzamelt, en berekend volgens volgende formule.
V = Y/Z x Q
V = het variabele bedrag voor een bepaalde sportvereniging X
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Y = het totaal te verdelen variabele budget
Z = het totaal behaalde punten door alle sportverenigingen samen
Q = het totaal aantal punten van sportvereniging X
Artikel 13.3:
Puntenverdeling voor het variabele bedrag:
sportclubs die enkel recreatieve sport aanbieden
sportclubs die enkel competitiesport aanbieden
sportclubs die zowel recreatieve als
competitiesport aanbieden
aantal openbare activiteiten die open staan voor
zowel leden als niet-leden (die geen punten
krijgen in één van onderstaande toekenningen)
samenwerking met andere erkende Berlaarse
verenigingen
aantal jeugdsportbegeleiders met erkend
diploma (soorten diploma’s aanvullen)

aanbieden van een volwaardige G-werking in
een aparte afdeling (met aparte trainingsuren
en aparte trainer)
deelname aan de algemene vergadering van de
sportraad in Berlare
medewerking aan de sportkampen
georganiseerd door gemeente Berlare
engagement als UiT-vereniging
met toepassing kansentarief
deelname aan campagnes voor gezonde
gemeente, huis van het kind,
ontwikkelingssamenwerking, kansarmoede en
lokaal algemeen nut op het Berlaarse
grondgebied
meerdaagse verblijven en stages

10 punten
20 punten
40 punten
3 punten
4 punten per gezamenlijke activiteit met een
andere erkende vereniging
- 8 punten per VTS-attest initiator
- 10 punten per VTS-attest instructeur of
trainer B
- 12 punten per VTS-attest trainer A
- 14 punten per VTS-attest
jeugdsportcoördinator
10 punten
3 punten per algemene vergadering de
vereniging aanwezig is
4 punten per sportkamp
10 punten
4 punten per campagne waar de sportvereniging
aan meewerkt

3 punten voor elke dag van het meerdaagse
verblijf

Artikel 13.4:
Onder recreatieve sport wordt verstaan: sportieve krachtmeting waarbij het resultaat geen specifiek
gevolg heeft. Vaak staat het plezier voorop. Ook in recreatieve sport kunnen wedstrijden plaatsvinden.
Artikel 13.5:
Onder competitieve sport wordt verstaan: sportieve krachtmeting waarbij het behaalde resultaat
belangrijk is om een bepaalde rangschikking te behalen. De competitie wordt gecontroleerd door een
erkende sportbond. Wedstrijden worden begeleid door gediplomeerde scheidsrechters.
Artikel 13.6:
Verenigingen die actief zijn in meerdere gemeenten kunnen enkel ondersteund worden voor hun
activiteiten die op het Berlaarse grondgebied plaats vinden.
Artikel 13.7:
Onder meerdaags verblijf en stages wordt verstaan: activiteiten die langer dan één dag duren, met
overnachting en met deelname van de leden. Waar de leden een kwalitatieve training volgen binnen
hun sport.
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Artikel 13.8:
Meerdere activiteiten op één dag moeten, om als meer dan één geteld te worden, aan volgende
voorwaarden voldoen:
- uit elkaar liggen in tijd en plaats
- kaderen in een verschillend evenement
- de aard en het doel van de activiteiten moeten verschillen
Artikel 13.9: Werkingssubsidies – Terugbetaling van kosten: kadervorming
Voor elk lid dat een kadervorming volgt die erkend is door de Vlaamse overheid, hiervoor geslaagd is
en hiervoor een bewijs kan indienen krijgt van de erkende sportvereniging 50% van het
inschrijvingsgeld terugbetaald met een maximum van 100 euro.
Artikel 13.10: Werkingssubsidies – Terugbetaling van kosten: noodzakelijk sportmateriaal
Elke erkende sportvereniging kan voor het materiaal dat noodzakelijk is voor de beoefening van haar
sport een terugbetaling aanvragen. Op vertoon van een officiële factuur krijgt de aanvragende
vereniging maximaal 300 euro per jaar terugbetaald. De aankoop van kleding, accessoires, schoenen
of tassen valt hier niet onder.
Artikel 14: Overname onkosten
De energiekost ten gevolge van de veldverlichting voor de buitensporten voetbal, rugby en atletiek,
georganiseerd door een erkende sportvereniging wordt gedragen door de gemeente Berlare.
Artikel 15:
Het subsidiebedrag per vereniging binnen het label sport wordt berekend door een subsidiecommissie
(samengesteld uit de voorzitter van de sportraad, de schepen bevoegd voor sport en daartoe
aangestelde ambtenaren en/of deskundigen) die een voorstel uitwerkt.
Dan kunnen de verenigingen hun eigen dossier inkijken. Na dit inzagemoment doet de
subsidiecommissie een definitief voorstel. Dit voorstel wordt voorgelegd aan de sportraad. Het
voorstel van de subsidiecommissie gaat samen met het advies van de sportraad naar het college van
burgemeester en schepenen. Zij nemen het definitieve besluit.

2.4 Erkende verenigingen in label senioren
Artikel 16:
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het gemeentebudget, worden aan de
door het gemeentebestuur erkende verenigingen die het label senioren dragen subsidies toegekend.
Artikel 17:
Het bedrag dat een vereniging krijgt is variabel en wordt berekend op basis van een aantal behaalde
punten en berekend volgens volgende formule.
V = Y/Z x Q
V = het variabele bedrag voor een bepaalde vereniging X
Y = het totaal te verdelen variabele budget
Z = het totaal behaalde punten door alle seniorenverenigingen samen
Q = het totaal aantal punten van vereniging X
Artikel 18:
Puntenverdeling voor het variabele bedrag:
aantal openbare activiteiten die open staan voor
zowel leden als niet-leden (die geen punten
krijgen in één van onderstaande toekenningen)
activiteiten enkel voor eigen leden
activiteiten die beweging of een gezonde
levensstijl stimuleren
samenwerking met andere erkende Berlaarse
verenigingen
aansluiting bij erkende koepelorganisatie
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deelname aan de algemene vergadering van de
seniorenraad
engagement als UiT-vereniging
met toepassing kansentarief
deelname aan campagnes voor gezonde
gemeente, huis van het kind,
ontwikkelingssamenwerking, kansarmoede en
lokaal algemeen nut

3 punten per algemene vergadering waarop de
seniorenvereniging aanwezig is
10 punten
4 punten per campagne waar de vereniging aan
meewerkt

Artikel 19:
Onder activiteit wordt verstaan:
- Openbare activiteiten gericht naar een breed publiek zowel leden als niet-leden
- eenmalige of beperkte winstgevende activiteiten ten voordele van de vereniging met
deelname van de leden
Volgende zaken worden niet meegeteld als activiteit:
- activiteiten waarvoor de vereniging al een vergoeding ontvangt van het gemeentebestuur (vb
medewerking aan een evenement)
- vergaderingen en voorbereidingen
- interne etentjes
- activiteiten die niet kaderen in de doelstelling van de vereniging (zoals
teambuildingsactiviteiten, met bestuur gaan sporten, …)
- wekelijkse repetities
- deelname aan activiteiten niet georganiseerd door de vereniging zelf
Artikel 20:
Meerdere activiteiten op één dag moeten, om als meer dan één geteld te worden, aan volgende
voorwaarden voldoen:
- uit elkaar liggen in tijd en plaats
- kaderen in een verschillend evenement
- de aard en het doel van de activiteiten moeten verschillen
Artikel 21:
Het subsidiebedrag per vereniging binnen het label senioren wordt berekend door de medewerkers
van de dienst vrije tijd die een voorstel doen en ter advies voorlegt aan de seniorenraad. Dit voorstel
gaat samen met het advies van de seniorenraad naar het college van burgemeester en schepenen. Zij
nemen het definitieve besluit.

2.5 Erkende verenigingen in label zorg
Artikel 22:
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het gemeentebudget, worden aan de
door het gemeentebestuur erkende verenigingen die het label zorg dragen subsidies toegekend.
Artikel 23:
Het bedrag dat een vereniging krijgt is variabel en wordt berekend op basis van een aantal behaalde
punten en berekend volgens volgende formule.
V = Y/Z x Q
V = het variabele bedrag voor een bepaalde vereniging X
Y = het totaal te verdelen variabele budget
Z = het totaal behaalde punten door alle zorgverenigingen samen
Q = het totaal aantal punten van vereniging X
Artikel 24:
Puntenverdeling voor het variabele bedrag:
aantal openbare activiteiten die open staan voor
zowel leden als niet-leden (die geen punten
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krijgen in één van onderstaande toekenningen)
activiteiten enkel voor eigen leden
activiteiten die beweging of een gezonde
levensstijl stimuleren
samenwerking met andere erkende Berlaarse
verenigingen
aansluiting bij erkende koepelorganisatie
deelname aan de algemene vergadering van de
seniorenraad
engagement als UiT-vereniging
met toepassing kansentarief
deelname aan campagnes voor gezonde
gemeente, huis van het kind,
ontwikkelingssamenwerking, kansarmoede en
lokaal algemeen nut

2 punten per activiteit
4 punten per activiteit
4 punten per gezamenlijke activiteit met een
andere erkende vereniging
10 punten
3 punten per algemene vergadering waarop de
seniorenvereniging aanwezig is
10 punten
4 punten per campagne waar het
jeugdwerkinitiatief aan meewerkt

Artikel 25:
Onder activiteit wordt verstaan:
- Openbare activiteiten gericht naar een breed publiek zowel leden als niet-leden
- eenmalige of beperkte winstgevende activiteiten ten voordele van de vereniging met
deelname van de leden
Volgende zaken worden niet meegeteld als activiteit:
- activiteiten waarvoor de vereniging al een vergoeding ontvangt van het gemeentebestuur (vb
medewerking aan een evenement)
- vergaderingen en voorbereidingen
- interne etentjes
- activiteiten die niet kaderen in de doelstelling van de vereniging (zoals
teambuildingsactiviteiten, met bestuur gaan sporten, …)
- wekelijkse repetities
- deelname aan activiteiten niet georganiseerd door de vereniging zelf
Artikel 26:
Meerdere activiteiten op één dag moeten, om als meer dan één geteld te worden, aan volgende
voorwaarden voldoen:
- uit elkaar liggen in tijd en plaats
- kaderen in een verschillend evenement
- de aard en het doel van de activiteiten moeten verschillen
Artikel 27:
Het subsidiebedrag per vereniging binnen het label zorg wordt berekend door de medewerkers van de
dienst vrije tijd die een voorstel doen aan het college van burgemeester en schepenen. Zij nemen het
definitieve besluit.

Deel 3: Basiserkenning als projectvereniging
Artikel 28:

Elke erkende projectvereniging kan subsidies aanvragen (algemeen of binnen een bepaald label) op
voorwaarde dat de vereniging over een autonoom bestuur beschikt. Dit bestuur beheert zelfstandig de
financiële middelen van de vereniging en bestaat uit minimaal 3 personen die niet verwant zijn met
elkaar tot in de 3e graad en niet op hetzelfde adres wonen.
Artikel 29: (uitsluiting buurtcomités)

Elke projectvereniging, met uitzondering van de buurtcomités, kan een algemene terugbetaling
vragen van gemaakte kosten met een maximum van 125 euro. De kosten die in aanmerking komen
zijn: auteursrechten, herbruikbare bekers, beveiliging, faciliteiten ( toiletten tafels, stoelen, tenten, …)
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indien men hier niet gratis kon over beschikken. Projectverenigingen kunnen deze gemaakte kosten
enkel aantonen op basis van officiële facturen die opgemaakt werden op naam van de vereniging.
Artikel 30:
Verenigingen kunnen geen nieuw project indienen voor het voorgaande met haar verplichtingen werd
afgerond. De vereniging legt bij aanvraag van een nieuw project een rapport voor van het
voorgaande.

3.1 Label organisatoren van projecten rond mondiale
solidariteit
Artikel 31:
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het gemeentebudget, worden aan de
door het gemeentebestuur erkende projectverenigingen die het label mondiale solidariteit dragen
projectsubsidies toegekend.
Artikel 32:
Het ingediende project biedt een meerwaarde op het vlak van mondiale problematieken zowel dicht
bij huis als veraf.
Artikel 33:
Bij de uitwerking van het project moet er een duidelijke terugkoppeling zijn naar de gemeente
Berlare. De manier waarop de bevolking op de hoogte zal gebracht te worden, moet reeds vermeld
worden bij het indienen van het project.
Artikel 34:
Er wordt een inbreng verwacht, los van de gemeentelijke inbreng, van minimum 50%. Bij elke
aanvraag hoort een duidelijke motivatie over het aandeel gemeentelijke subsidie ten opzichte van de
eigen inbreng en/of deze van andere donoren. De verklaring van de eigen inbreng en/of de inbreng
van andere donoren is bindend en moet worden bewezen, zoniet is de gemeente Berlare ook niet
meer gebonden aan haar engagement tot inbreng.
Artikel 35:
Het subsidiebedrag per vereniging binnen het label organisatoren van projecten rond mondiale
solidariteit wordt berekend door een subsidiecommissie (samengesteld uit de voorzitter van de
mondiale raad, de bevoegde schepen en daartoe aangestelde ambtenaren en/of deskundigen) die een
voorstel uitwerkt.
Dan kunnen de verenigingen hun eigen dossier inkijken. Na dit inzagemoment doet de
subsidiecommissie een definitief voorstel. Dit voorstel wordt voorgelegd aan de mondiale raad. Het
voorstel van de subsidiecommissie gaat samen met het advies van de mondiale raad naar het college
van burgemeester en schepenen. Zij nemen het definitieve besluit.

3.2 Label organisatoren van sportmanifestaties op de
openbare weg
Artikel 36:
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het gemeentebudget, worden aan de
door het gemeentebestuur erkende projectverenigingen, die het label organisatoren van
sportmanifestaties op de openbare weg, dragen projectsubsidies toegekend.
Artikel 37:
Het gemeentebestuur voorziet voor erkende organisatoren van sportmanifestaties op de openbare
weg een terugbetaling van het aantal verplichte seingevers per wedstrijd aan 15 euro per seingever
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met plafond van 195 euro. Dit op voorwaarde dat het inrichten van de wedstrijd op voorhand werd
goedgekeurd en wanneer de organisator kan aantonen in orde te zijn met de vrijwilligerswetgeving.
Artikel 38:
Voor de organisator van de profkoers ter gelegenheid van de kermis van Berlare voorziet het
gemeentebestuur een nominatieve subsidie van 5.400 euro.

3.3 Label organisatoren van buurtfeesten
Artikel 39:
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het gemeentebudget, worden aan de
door het gemeentebestuur erkende projectverenigingen, die het label organisatoren van buurtfeesten,
dragen projectsubsidies toegekend.
Artikel 40:
Gemaakte kosten (met uitzondering van cateringkosten) in het kader van een
gemeenschapsvormende activiteit worden terugbetaald met een maximum van 125 euro per jaar.
Projectverenigingen kunnen deze gemaakte kosten enkel aantonen op basis van officiële facturen die
opgemaakt werden op naam van de vereniging.

3.4 Label organisatoren van activiteiten binnen een
kermisprogramma
Artikel 41:
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het gemeentebudget, worden aan de
door het gemeentebestuur erkende projectverenigingen, die het label organisatoren van activiteiten
binnen een kermisprogramma, dragen projectsubsidies toegekend.
Artikel 42:
Het gemeentebestuur voorziet voor de organisatie van activiteiten binnen een kermisprogramma voor
Overmere een nominatieve subsidie van 6.000 euro en voor Uitbergen een nominatieve subsidie van
4.500 euro.

Deel 4: Procedure
Artikel 43:
De subsidiëring van het huidig werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de verenigingen met betrekking tot het voorgaande
werkingsjaar. Een werkingsjaar loopt steeds van 1 september van het voorgaande jaar tot 31
augustus van het huidige jaar
Artikel 44:
Het gemeentebestuur voorziet formulieren om subsidies aan te vragen. Aanvraagdossiers over het
voorgaande werkingsjaar moeten jaarlijks ingediend worden voor 20 oktober (of de eerstvolgende
werkdag) en voorzien zijn van de gevraagde bijlagen.
Artikel 45:
De vereniging die haar dossier volledig en voorzien van alle bijlagen heeft ingediend, ontvangt
hiervoor een afgiftebewijs voorzien van de correcte indiendatum.
Artikel 46:
Elke erkende vereniging kan jaarlijks één subsidieaanvraag indienen.
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Deel 5: Slotbepalingen
Artikel 47:
Elke vereniging die subsidies aanvraagt, aanvaardt de voorwaarden uit het reglement en aanvaardt
controle van het gemeentebestuur of een hiervoor aangestelde commissie of expert. Bij twijfel kan het
college van burgemeester en schepenen beslissen gelden niet uit te keren of reeds uitbetaalde
bedragen terug te vorderen.
Artikel 48:
Indien een ledenvereniging haar werking stopt, worden de ontvangen middelen opgedeeld in
twaalfden en de subsidies voor de niet-gewerkte maanden moeten worden teruggestort aan het
gemeentebestuur.
Artikel 49:
Dit reglement is jaarlijks vatbaar voor herziening.
Artikel 50:
Dit reglement treedt in werking op 1 september 2022. De eerste uitbetalingen binnen dit reglement
zijn voorzien in de loop van januari 2024.
ART. 2
Engageert zich om de komende jaren budget te voorzien voor de uitwerking van dit
subsidiereglement.
ART. 3
Bezorgt een afschrift van dit besluit aan:
de voorzitters van de jeugdraad, sportplatform, cultuurraad, seniorenraad en mondiale raad
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

In opdracht,
get. Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur

NAMENS DE GEMEENTERAAD

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur

get. Karel De Gucht
voorzitter

Katja Gabriëls
burgemeester
* * *
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