GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT
Betreffende de ondersteuning
van lokale NGO-afdelingen.

Artikel 1: Begrippen.
-

-

-

-

-

-

-

-

Gemeentebestuur:
Het Kuurnse gemeentebestuur, bestaande uit de Kuurnse gemeenteraad en het College van Burgemeester
en Schepenen.
Noordzuidraad:
De adviesraad, die door de gemeenteraad op 2 april 2007 werd opgericht ter bevordering van het
gemeentelijk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking, en die werd belast daarover advies te formuleren.
Vereniging:
Groep van vrijwilligers samengebracht rond een bepaalde activiteit of doel zonder economische
achtergrond en georganiseerd met een bestuur aan het hoofd.
NGO:
een Niet-Gouvernementele Ontwikkelingsorganisatie, die erkend is door het Directie-Generaal voor
Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) op basis van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische
internationale samenwerking.
Zuiden:
Het geheel van landen die als ontwikkelingslanden opgenomen zijn op de lijst van het Comité voor
Ontwikkelingssamenwerking (Development Assistance Committee – DAC) van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) met uitzondering van de “hoge inkomenslanden en
regio’s”. De lijst is te raadplegen via:
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20fi
nal.pdf.
Noorden:
Het geheel van landen die niet als ontwikkelingslanden opgenomen zijn op de lijst van het Comité voor
Ontwikkelingssamenwerking (Development Assistance Committee – DAC) van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De lijst is te raadplegen via
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20fi
nal.pdf.
Ontwikkelingsproject:
ieder doelgericht en in tijd en ruimte afgebakend geheel van activiteiten, veelal gesitueerd in een ruimer
programma of projectkader, die een meerwaarde betekenen voor de lokale bevolking, met respect voor de
eigenheid en de cultuur van de bevolking in kwestie, en binnen één van de volgende thema’s en/of
sectoren: leefmilieu, duurzame ontwikkeling, gendergelijkheid, sociale economie, mensenrechten,
democratisering en politieke bewustwording, gezondheidszorg, onderwijs, landbouw, basisinfrastructuur of
maatschappijopbouw.
Kalenderjaar:
De periode van 1 januari tot en met 31 december.
Werkjaar:
De periode van 1 september van het lopende kalenderjaar tot 31 augustus van het volgende kalenderjaar.
Schriftelijk
Handgeschreven, uitgetikt op de computer, per fax of per e-mail.
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Artikel 2: Doel van het reglement.
Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op de gemeentebegroting,
gaat het gemeentebestuur over tot de vaststelling en de toekenning van werkingssubsidies aan lokale NGOafdelingen met de bedoeling hun werking te versterken en hun zichtbaarheid in de gemeente te vergroten.
Artikel 3: Advies.
Het College van Burgemeester en Schepenen wint, alvorens een beslissing te nemen in verband met de in
artikel 2 vermelde aangelegenheid, steeds het advies in van de Gemeentelijke Noordzuidraad.
Artikel 4: Wie komt in aanmerking?
Elk lokale NGO-afdeling komt in aanmerking voor subsidiëring wanneer zij voldoet aan de volgende
voorwaarden:
- deel uitmaken van een nationale NGO,
- de nationale campagne in Kuurne vertalen,
- financiële acties opzetten met de bedoeling fondsen te werven voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden,
- een kerngroep hebben van minimum 3 leden.
Het niet meer voldoen aan deze voorwaarden, geeft ook geen recht meer op subsidies.
Artikel 5: Wat komt in aanmerking?
De gemeentelijke financiële ondersteuning dient gebruikt te worden voor het dragen van onkosten die
gemaakt worden in het kader van de basiswerking van de NGO-afdeling en in het kader van de campagne.
Het gaat hier concreet over onkosten ter ondersteuning van:
- de lokale werking zoals uitgaven voor briefwisseling, organiseren van interne activiteiten, bijwonen van
vorming, huur vergaderlokalen, en andere onkosten;
- de lokale campagne zoals het organiseren van campagne-informatiemomenten of het aankopen van
affiches, folders, financieel materiaal, … voor het voeren van een specifieke campagne;
- externe communicatie zoals uitgaven voor het bouwen en onderhouden van een website, uitgeven van een
nieuwsbrief, plaatsen van advertenties, organiseren van persconferenties, organiseren van
vormingsactiviteiten, het aankopen van algemeen promotiemateriaal (vlaggen, affiches).
Activiteiten die de lokale NGO-afdeling organiseert buiten de campagneperiode, komen niet in aanmerking
voor dit reglement.
Artikel 6: Aanvraag en behandeling.
§ 1. Aanvraag:
1. De subsidieaanvraag gebeurt schriftelijk t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen met het
daartoe bestemde aanvraagformulier, dat ter beschikking gesteld wordt door de gemeentelijke
vrijetijdsdienst, uiterlijk 1 september van het lopende kalenderjaar.
2. De aanvraag gebeurt telkens bij het begin van een nieuw werkjaar, en uiterlijk op 30 september van het
lopende kalenderjaar. Aanvragen die na 30 september ingediend worden, komen niet meer in aanmerking,
tenzij het College van Burgemeester en Schepenen akkoord kan gaan met de verschoningsgrond.
3. De aanvraag bevat minstens volgende gegevens:
- de naam, het adres, het vast en/of mobiel telefoonnummer, en het e-mailadres van de voorzitter en het
rekeningnummer van de vereniging,
- een gedetailleerd activiteitenverslag met opgave van onder andere en voor zover relevant:
 overzicht van de interne werking zoals vergaderingen met de kernleden, bijeenkomsten vrijwilligers
en wervingsinitiatieven,
 overzicht van acties naar de bevolking toe zoals campagne, vormings- en andere activiteiten,
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 overzicht van de bijgewoonde start- en evaluatiemomenten van de campagne van de nationale
NGO,
 overzicht van de bijgewoonde vormingsmomenten van de nationale NGO of andere organisaties.
- een gedetailleerd financieel verslag met opgave van onder andere en voor zover relevant:
 uitgaven voor interne werking, de campagne, activiteiten en externe communicatie (zoals bedoeld in
artikel 5),
 inkomsten zoals financiële ondersteuning van de gemeente Kuurne, subsidies voor sensibiliserende
activiteiten, werkingsmiddelen van de nationale NGO en ontvangsten activiteiten.
§ 2. Behandeling van de aanvraag:
1. Het College van Burgemeester en Schepenen legt de aanvragen na het verstrijken van de
aanvraagperiode gebundeld voor advies voor aan de Gemeentelijke Noordzuidraad.
2. De Gemeentelijke Noordzuidraad behandelt de aanvragen binnen de 30 dagen en verstrekt een
gemotiveerd advies aan het College van Burgemeester en Schepenen. Dit advies betreft het al dan niet
aanvaarden van de vraag tot financiële ondersteuning van lokale NGO-afdelingen o.b.v. de voorwaarden
vastgelegd in dit reglement en een voorstel van subsidiebedrag. Als de NZR het advies niet binnen die tijd
kan geven, worden de aanvragen als positief geadviseerd beschouwd, mits voldaan wordt aan de
basisvoorwaarden zoals omschreven in dit reglement.
3. Het College van Burgemeester en Schepenen behandelt de aanvragen binnen de 30 dagen volgend op het
advies van de Gemeentelijke Noordzuidraad, en brengt de aanvragers van hun beslissing op de hoogte.
Artikel 7: Bedrag en uitbetaling.
§ 1. Basisbedrag:
Wanneer een lokale NGO-afdeling in aanmerking komt voor financiële ondersteuning o.b.v. artikel 4 van
onderhavig reglement, dan ontvangt die lokale NGO-afdeling een startbedrag van € 150,00.
Dit bedrag wordt verhoogd afhankelijk van het realiseren van volgende criteria:
1) Het verspreiden van het nationaal campagnethema naar vrijwilligers is goed voor € 75,00 extra.
2) Het verspreiden van het nationaal campagnethema naar de bevolking toe is goed voor € 75,00 extra.
3) Het deelnemen aan vorming is goed voor € 50,00 extra.
4) Het opzetten van een wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers en/of medewerkers is goed voor € 50,00
extra.
5) Het organiseren van een “dank u”-moment of -attentie voor vrijwilligers is goed voor € 50,00 extra.
6) Een lokale NGO die actief lid is van de Noordzuidraad ontvangt € 25,00 extra. Onder actief lid zijn wordt
verstaan regelmatig deelnemen aan de algemene vergadering en haar werkgroepen.
7) Een lokale NGO die haar campagne zichtbaar in het straatbeeld brengt op minstens 5 plaatsen in Kuurne,
ontvangt € 25,00 extra.
§ 2. Groeipad:
De bedoeling van het onderhavig subsidiereglement is om de lokale NGO-werkingen te versterken. Om
desbetreffende initiatieven te stimuleren en zo potentiële groei aan te spreken, worden de evaluatiecriteria
over de jaren heen aan een groeipad gekoppeld.
Wanneer een lokale NGO-afdeling twee opeenvolgende jaren de maximale subsidie ontvangt, dan moet
tijdens het daaropvolgende werkingsjaar minstens één nieuw initiatief ontwikkeld worden over twee
verschillende criteria.
Voorbeelden van nieuwe initiatieven zijn:
- naast de jaarlijkse campagnethemavormingen een extra inspanning leveren om vorming te volgen of te
organiseren,
- een wervingsinitiatief ontwikkelen naar een specifieke doelgroep zoals bijvoorbeeld jongeren,
- het campagnethema op een bijzondere, een creatieve manier in het straatbeeld brengen,
- het “dank u”-moment op een andere, een creatieve manier opzetten.
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Bij het ontbreken van nieuwe initiatieven, wordt het bedrag van de subsidie zoals bepaald in Artikel 7, §1
verminderd met € 50,00.
De lokale NGO-afdeling kan met de Noordzuidraad samenwerken om tot die groei te komen.
§3. Betaling:
De uitbetaling gebeurt binnen de maand na toekenning van de subsidie door het College van Burgemeester
en Schepenen, door middel van een overschrijving op de bankrekening van de vereniging.
Artikel 8: Controle.
In toepassing van de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanbesteding van sommige toelagen is de begunstigde gehouden:
- de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend;
- elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het gemeentebestuur toe te staan om, eventueel ter plaatse,
de aanwending van de toegekende subsidies te controleren;
- bij niet naleving van deze bepalingen of bij niet uitvoering van het project kan het gemeentebestuur
overgaan tot de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de (voorschotten op de) betrokken subsidies ,
evenals de toekenning van nieuwe subsidies opschorten.
De begunstigde wordt, overeenkomstig Artikel 5, § 1 en 2 van de Wet van 14 november 1983 betreffende de
controle op de toekenning en op de aanbesteding van sommige toelagen, vrijgesteld van het voorleggen van
de balans, de rekeningen en het verslag inzake het beheer en de financiële toestand, zowel bij de aanvraag
als na afloop van het werkjaar.
Artikel 9: Tekorten.
Als het in de begroting voorziene krediet niet voldoet om op alle aanvragen in te gaan, dan wordt het totale
bedrag procentueel evenredig verminderd over alle aanvragen heen.
Artikel 10: Beslissing.
Het College van Burgemeester en Schepenen toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het
reglement.
Artikel 11: Bepaling inzake inwerkingtreding.
Onderhavig reglement en haar latere eventuele aanpassingen treden in werking na de goedkeuring ervan
door de gemeenteraad.
Artikel 12: Overgangsregeling voor het kalenderjaar 2009.
In afwijking van artikel 6 § 1 wordt de indiendatum voor de aanvraag tot financiële ondersteuning van een
lokale NGO-afdeling voor kalenderjaar 2009 vastgelegd op 30 november 2009.
Om voor het kalenderjaar 2009 in aanmerking te komen dient de lokale NGO-afdeling te voldoen aan de
voorwaarden beschreven in Artikel 4 en lid te zijn van de Kuurnse Noordzuidraad. De aanvraag dient
vergezeld te zijn van een beknopt werkings- en financieel verslag voor het werkingsjaar 2008.
Wanneer een lokale NGO-afdeling in aanmerking komt voor financiële ondersteuning in het kalenderjaar 2009,
dan wordt het in de begroting voorziene krediet evenredig verdeeld over alle aanvragen heen, met een
maximum van 500 euro.
De criteria beschreven in artikel 7 worden bij deze overgangsregeling niet geëvalueerd.
Gelet op de evenredige verdeling van het voorziene krediet, zal in afwijking van artikel 6, § 2 geen advies
meer gevraagd worden aan de Noordzuidraad.
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Artikel 13: Regeling voor afwijkingen en geschillen.
Alle zaken die niet door dit reglement worden geregeld, alle afwijkingen op de voorwaarden bepaald in het
reglement, of geschillen zijn onderhevig aan een expliciete evaluatie en goedkeuring/afwijzing door het
College van Burgemeester en Schepenen.
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