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SUBSIDIEREGLEMENT  

 

Artikel 1 – Doel 

Jaarlijks wordt door het stadsbestuur een toelage verstrekt aan de erkende seniorenverenigingen die 

aangesloten zijn bij de Seniorenraad. Het toekennen van een subsidie heeft als doel de actieve werking van deze 

verenigingen aan te moedigen.  

 

Artikel 2 – Basisregels 

Het subsidiereglement dient rekening te houden met het bedrag dat voorzien is in het stadsbudget. 

 

Artikel 3 – Specifieke regels rond het vaststellen van de toelage per vereniging 

De verdeling van het beschikbare krediet aan de seniorenverenigingen gebeurt als volgt : 

a. Vast bedrag 

Dit is een basisbedrag dat voor iedere seniorenvereniging identiek is.  

➔ 15 % van het beschikbare krediet wordt evenredig verdeeld over de verschillende erkende 

verenigingen die deel uitmaken van de seniorenraad.  

 

b. Aanwezigheid van de seniorenvereniging op de seniorenraad 

Jaarlijks vinden minstens 4 vergaderingen plaats. Maximum 2 leden van iedere vereniging kunnen 

aanwezig zijn op iedere vergadering.  

➔ 5 % van het beschikbare krediet wordt verdeeld onder de verschillende erkende verenigingen en  

berekend op basis van de aanwezigheden. Het aantal aanwezigheden wordt afgewogen ten 

opzichte van het totaal van alle aanwezigheden van alle verenigingen samen. 

 

c. Het aantal effectieve leden binnen de seniorenvereniging 

Het aantal effectieve leden wordt afgewogen ten opzichte van het totaal aantal leden binnen alle 

verenigingen. 

Bijleden die reeds ingeschreven zijn als effectief lid in een andere seniorenvereniging mogen niet in 

rekening worden gebracht.  

➔ 30 % van het beschikbare krediet wordt verdeeld onder de verschillende erkende verenigingen op 

basis van het aantal effectieve leden. Het aantal effectieve leden wordt afgewogen ten opzichte 

van het totaal van alle effectieve leden van alle verenigingen samen. 

 

d. De activiteiten binnen de seniorenvereniging  

1. Een activiteit die wordt georganiseerd door de seniorenraad of die in regie zijn van het lokaal 

bestuur krijgt een waarde van 2 punten 

2. Een individuele of terugkerende activiteit die door een seniorenvereniging in eigen regie wordt 

georganiseerd, krijgt een waarde van 1 punt 



   

3. 1. Vrijwilligersactiviteiten, die aandacht schenken aan hulp aan senioren, krijgen een waarde 

van 1 punt. 

4. Alle acties ten gunste van de goede werking van de seniorenraad, krijgen een waarde van 0.5 

punt. Het betreft: 

- Vertegenwoordiging van de seniorenraad in Andere adviesraden, De Vlaamse 

Ouderenraad 

- Deelname aan studiedagen of opleidingen in opdracht van de seniorenraad. 

➔ 50 % van het beschikbare krediet wordt verdeeld onder de verschillende erkende verenigingen op 

basis van het aantal activiteiten. Het aantal activiteiten wordt afgewogen ten opzichte van het 

totaal van alle activiteiten van alle verenigingen samen. 

Welke activiteiten komen er in aanmerking 

− Alle ontspannende activiteiten (hobby’s, kaarting, petanque,…) die in eigen vereniging worden 

georganiseerd. 

− Alle sportieve activiteiten (turnen, dansen, wandelen, fietsen,…) die in eigen vereniging worden 

georganiseerd. 

− Alle vormende en/of culturele activiteiten 

− Alle niet-bezoldigde activiteiten die aandacht schenken aan hulp aan senioren (bijvoorbeeld 

vrijwillige hulp rusthuis, Nestor,…) 

 

Artikel 4 – Aanvragen van subsidie 

Een aanvraagformulier wordt aan het dagelijks bestuur bezorgd. Op dit document vul je volgende gegevens in : 

− Coördinaten van de vereniging en de identiteit van de voorzitter 

− Aantal effectieve leden 

− Rekeningnummer waarop de toelage mag worden gestort. 

− Alle activiteiten, netjes ondergebracht onder de verschillende categorieën en met opgave van het aantal 

deelnemers. 

Iedere seniorenvereniging houdt een nominatieve ledenlijst voor inzage ter beschikking. Het Dagelijks Bestuur 

kan het aantal effectieve leden steekproefsgewijs controleren. 

Het stadsbestuur Poperinge heeft aanvraagformulieren ter beschikking die je op eenvoudig verzoek kan 

bekomen of downloaden via de website van de seniorenraad. 

 

Artikel 5 – Slotbepaling 

Bij betwisting inzake het toekennen van een toelage moet advies gevraagd worden aan het dagelijks bestuur 

(voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en de bevoegde schepen). 

De seniorenraad kan ten allen tijde wijzigingen aan dit reglement aan de gemeenteraad ter goedkeuring 

voorleggen. 

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2019. 


