
Subsidiereglement seniorenverenigingen 

Artikel 1:  Binnen de perken van het bedrag dat jaarlijks voorzien is in het meerjarenplan worden 

toelagen verleend op basis van dit reglement. 

Artikel 2 :  Dit reglement regelt de subsidiëring van verenigingen die sociale activiteiten organiseren 

ten voordele van de specifieke doelgroep “senioren”. Met sociale activiteiten wordt het 

organiseren van groepsgerichte activiteiten bedoeld ten voordele van de genoemde groep. 

Artikel 3 :  Om voor deze betoelaging in aanmerking te komen moet een vereniging: 

• Minimum 1 jaar bestaan  

• Minimum 10 leden ouder dan 60 jaar tellen  

• Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten voor activiteiten en leden 

• Minimum 4 activiteiten per jaar organiseren 

Artikel 4 :  Aanvullende voorwaarden om in aanmerking te komen als vereniging en 

uitsluitingsgronden:  

a) Een toelage wordt enkel toegekend aan verenigingen waar op vrijwillige en niet- 

professionele basis aan sociaal werk ten voordele van of met senioren gedaan wordt. De 

werking van die vereniging is gericht op vorming en ontspanning van de senioren.  

b) Openbare of private instellingen, gemeentelijke adviesraden, scholen en verenigingen 

van (partij)politieke aard en verenigingen die reeds gesubsidieerd worden via een 

gemeentelijk subsidiereglement kunnen geen aanspraak maken op deze subsidie.      

Artikel 5 :  Activiteiten die in aanmerking komen: 

• Ontspanningsvoormiddag, -namiddag, -avond of andere dagactiviteit voor de doelgroep;  

• Infodag of georganiseerd infomoment;  

• Vormingsdag of georganiseerd vormingsmoment;  

• Activiteiten ten voordele ven de kas van de vereniging (eetdag, grootoudersdag, …);  

• Actie voor het goede doel door de vereniging of ism. een andere vereniging;  

• Activiteit met een koepelorganisatie/gewest;  

• Carnaval;  

• Concerten;  

• Sportbeleving; 

Wat telt NIET als betoelaagde activiteit?  

• Voorbereidingen, vergaderingen van /voor een activiteit;  

• Gewone vergaderingen ven de verenigingen; 

• Alle normale organisatorische vergaderingen of bijeenkomsten (zoals bv 

bestuursvergaderingen, deelname aan gemeentelijke of bovengemeentelijke 

(advies)raden 



Artikel 6 :  Bepaling van de subsidie:  

- Een basis werkingssubsidie van: 

- 250 euro voor verenigingen met minder dan 20 leden 

- 350 euro voor verenigingen met 20 of meer leden  

 Bijkomende subsidie mogelijk: 

a) € 20 per georganiseerde activiteit  

  - Maximale subsidie voor dit onderdeel: € 240 

- Dient te worden gestaafd dmv. bewijsstukken (vb. verzonden uitnodiging voor 

activiteiten, factuur, foto’s, …) 

b) 60% tussenkomst in kosten gerelateerd aan de activiteiten van de vereniging  

   - Maximale subsidie voor dit onderdeel: € 400 

- Uitgezonderd: o.m. verzekeringspremie BA en catering 

Artikel 7 :  Om in aanmerking te komen dienen de verenigingen ieder jaar vóór 1 maart van het jaar 

N+1 het aanvraagformulier voor de subsidie, te downloaden op de gemeentelijke website, 

in te dienen bij het OCMW. Verenigingen die verzuimen deze gegevens tijdig over te 

maken, worden geacht af te zien van deze toelage. 

Artikel 8 : Indien blijkt dat door een vereniging onjuiste gegevens werden verstrekt of de 

voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, zal het Vast Bureau de op grond van 

dit reglement toegekende toelagen geheel of gedeeltelijk terugvorderen. 

Artikel 9 : De controle op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik worden 

uitgeoefend door het Vast Bureau of zijn afgevaardigde, door middel van het opvragen van 

bijkomende informatie. De beoordeling of kosten beschouwd worden als gerelateerd aan 

de activiteit (artikel 6 b) gebeurt door het Vast Bureau. 

Artikel 10 : Het Vast Bureau behandelt de verdeling van de toelagen uiterlijk in de maand mei van het 

boekingsjaar (indien het meerjarenplan door de overheid werd goedgekeurd). De toelagen 

worden op rekeningnummer van de begunstigden gestort uiterlijk 50 dagen na goedkeuring 

van de verdeling der toelagen. 

Artikel 11 : Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. 


