
Subsidiereglement voor Brechtse seniorenverenigingen 

Artikel 1 – Grondslag    

De subsidiëring van de erkende seniorenverenigingen heeft tot doel de seniorenverenigingen 
de mogelijkheid te geven om de werking verder uit te bouwen, zowel kwantitatief als 
kwalitatief. Het beleid stimuleert hiermee het verenigingsleven met als één van de kerntaken 
‘zoveel mogelijk senioren van de gemeente Brecht te laten participeren aan het 
verenigingsleven’. De subsidiëring als seniorenvereniging gebeurt daarom volgens de 
voorwaarden die in dit reglement zijn vastgelegd. 

Artikel 2 – Subsidievoorwaarden en beschikbare subsidie voor seniorenverenigingen  

De subsidie wordt toegekend binnen de perken van het daartoe voorziene budget in het 
gemeentelijk meerjarenplan. 

Artikel 3 – Methodiek  

De subsidiëring van de erkende seniorenverenigingen heeft tot doel de activiteiten die 
verenigingen organiseren te waarderen. De subsidiëring bestaat uit een forfaitaire 
basissubsidie en een werkingssubsidie gebaseerd op hun activiteiten. 

Artikel 4 – Verdeling en berekening van de subsidie    

Het subsidiebedrag wordt in twee delen opgesplitst,  de basissubsidies en de 
werkingssubsidies. 
 
De basis- en werkingssubsidies, verleend in functie van de kredieten ingeschreven in de 
begroting van het lopend dienstjaar, worden berekend op basis van de gegevens en 
activiteiten betreffende het vorig kalenderjaar. 
 
1. De basissubsidies. 
 
Deze basissubsidie bedraagt 800 euro per jaar. De basissubsidie wordt aan erkende 
seniorenverenigingen toegekend indien ze voldoen aan volgende criteria: 

- Een actieve werking kunnen voorleggen voor het vorige kalenderjaar 
- Beschikken over volgende verzekeringen om haar leden en vrijwilligers te 

beschermen: 
o burgerlijke aansprakelijkheid 
o lichamelijke ongevallen van leden en vrijwilligers 

- Een aparte rekening hebben op naam van de vereniging 
- Minstens 10 leden hebben 

 
2. De werkingssubsidies. 
 
Enkel verenigingen die basissubsidies ontvangen, kunnen aanspraak maken op 
werkingssubsidies. 
 
De werkingssubsidies worden aan de seniorenverenigingen toegekend op grond van de door 
deze verenigingen ontwikkelde activiteiten. 
 
De basis- en werkingssubsidies, verleend in functie van de kredieten ingeschreven in de 
begroting van het lopend dienstjaar, worden berekend op basis van de gegevens en 
activiteiten betreffende het vorige kalenderjaar. 
 



De werkingssubsidies, die aan de erkende seniorenverenigingen worden toegekend, 
bestaan uit het overblijvende deel van het totaalkrediet dat voor de seniorenvereniging in het 
meerjarenplan werd ingeschreven. Met andere woorden het totaalkrediet min de som van de 
toegekende basissubsidies. 
 
De toegekende werkingssubsidie per vereniging wordt vastgesteld aan de hand van het 
activiteitenniveau 
 
Voor elke activiteit wordt één punt toegekend. Dit omhelst alle activiteiten met uitzondering 
van bestuurlijke activiteiten zoals een algemene vergadering en alle bestuursvergaderingen. 

Alle punten behaald door alle verenigingen samen, worden opgeteld. Deze som wordt 
gebruikt als deler. Het bedrag van de werkingssubsidie (de rest van het totaalkrediet 
ingeschreven voor de erkende seniorenverenigingen min de som van de toegekende 
basissubsidies) wordt gedeeld door de som van alle punten. Het resultaat van deze deling is 
de geldelijke waarde van 1 punt. Dit resultaat wordt voor elke vereniging vermenigvuldigd 
met het aantal punten dat de vereniging heeft behaald. 

Artikel 5 – Aanvraag  

Om de subsidie aan te vragen, dienen de erkende seniorenverenigingen hun 
subsidieaanvraag jaarlijks in via het (online) subsidieformulier op de gemeentelijke website.  

Artikel 6 – Opvragen documentatie 

Het lokaal bestuur kan op elk tijdstip een erkende seniorenvereniging vragen om via de 
nodige documenten aan te tonen dat de ingediende activiteiten voldoen aan de voorwaarden 
gesteld in dit reglement. Wanneer misbruik wordt vastgesteld, kan het college van 
burgemeester en schepenen de subsidies van het betreffende jaar terugvorderen. 

Artikel 7 – Betwisting  

Bij betwisting over de erkenning of toekenning van subsidies kan de vereniging een 
bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en schepenen. Die vraagt op haar 
beurt advies aan de ouderen adviesraad. Indien van dit advies wordt afgeweken, motiveert 
het college van burgemeester en schepenen zijn beslissing. 

Artikel 8 – Bezwaar  

Uitzonderlijk kunnen ook verenigingen die afwijken van de voorwaarden maar een degelijke 
argumentatie kunnen voorleggen in een bepaalde categorie aanvaard worden en dit na 
advies door de Brechtse ouderen adviesraad. De beslissing wordt genomen door het college 
van burgemeester en schepenen. 

Artikel 9 – Uitbetaling  

Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, wordt de subsidie 
uitbetaald op het rekeningnummer, vermeld op het aanvraagformulier. De aanvrager verbindt 
zich ertoe elke wijziging van zijn rekeningnummer onmiddellijk en schriftelijk mee te delen 
aan de gemeente. 
 

 
 


