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seniorenverenigingen

DE GEMEENTERAAD;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van O8h2/L992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder
art 4$L-2;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 7 /Og/zOLS betreffende
de goedkeuring van het subsidiereglement voor Lubbeekse seniorenverenigingen en dit reglement
voor advies voor te leggen aan de seniorenraad;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. L2/70/20L5 betreffende
het verlengen van de termijn voor het geven van advies aan de seniorenraad in verband met het
subsidiereglement voor Lubbeekse seniorenvereniging.
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 26/tO/2O15 houdende
de kennisname van het advies van de Lubbeekse seniorenraad betreffende het subsidiereglement
voor Lubbeekse seniorenverenigingen;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. L6/LL/20L5 betreffende
de goedkeuring van het subsidiereglement voor Lubbeekse seniorenverenigingen dat gedeeltelijk
werd aangepast aan de opmerkingen van de seniorenraad;
Gelet op het gunstig advies van de commissie bestuurs-en beleidszaken, financiën, vrije tijd en

welzijn, burgerza ken, leefo mgeving e n onderwijs d.d.tS / L2 / 2}ts
BESLUIT:

Artikel 1. Het subsidiereglement voor Lubbeekse seniorenverenigingen als volgt goed te keuren:

SU BSI DI EREG LEMENT LU BBEEKSE SENIO RENVEREN IG I NGEN

Hoofdstuk 7. Alaemene bepalinoen
ArtikelT.
Het College von Burgemeester en Schepenen verleent jaarlijks subsidies aon de erkende
seniorenverenigingen volgens de normen en voorwaorden die hierna worden vostgelegd.
Subsidies worden toegekend no advies von de seniorenroad van Lubbeek. Het in beschouwing
genomen werkingsjaar von de seniorenverenigingen loopt van 7 september tot en met 37
augustus von het joor voorafgaand oan de subsidieuitkering.



Beslissingen woarbij het gemeentebestuur afwijkt von dat advies moeten worden

gemotiveerd.
H oofdst u k 2, Toe passí nasa e bî e d
Artikel2.
Dit reglement is enkel van toepossing op de erkende Lubbeekse seniorenverenigingen die een

werking ontwikkelen ten bote van de senioren von de gemeente Lubbeek, conform de

erkenningsvoorwaarden opgenomen in het door de gemeenteraod goedgekeurde orgoniek

reglement van de gemeenteliike seniorenraad von Lubbeek.

Artikel3,
Seniorenverenigingen die voor hun octiviteiten al subsidies ontvangen van de gemeente

Lubbeek of van een ondere gemeente, provincie of overheidsinstelling, kunnen voor deze

activiteiten geen subsidies meer ontvangen op grond von dit reglement.

Organisoties met commerciële doeleinden en deskundigen kunnen, zelfs als zii door het

Co¡ege vøn Burgemeester en Schepenen erkend ziin als lid van de seniorenroad, niet

gesubsidieerd worden.
potitieke portijen, vakbonden, mutualiteiten en beroepsverenigingen die activiteiten voor

senioren orgoniseren, kunnen niet gesubsidieerd worden.

Artìkel4.
Verenigingen kunnen enket subsidies ontvangen op basis van het ingediende subsidiedossier.

Artikel S.

Volgens de wet van 74/77/7983 en het gemeentetijk regtement van 13/3/1991 en 24/4/1991

betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, moet

iedere trekker van een subsidie, de subsidie gebruiken voor het doel woarvoor zii is toegekend

en moet, tenzij hij er door of krachtens de wet von vriigesteld is, het gebruik ervon

rechtvoordigen. De subsidietrekker is ertoe gehouden de subsidie terug te betalen als hii de

subsidie niet aanwendt voor het doel waarvoor zii hem werd toegekend.

Hoofdstuk 3, Doelstellinoen van dÎt subsidierealement
Artikel6.
De gemeente Lubbeek kent subsidíes toe

Hoofdstuk 4, Subsidies

Artikel T.

Er zijn twee soorten subsidies:

7 Basissubsidie
2 Werkingssubsidie

97. Basìssubsidie
Erkende seniorenverenigingen die in aanmerking komen voor subsidiëring kriigen iaarliiks een

forfoitair bedrag als basissubsidie.

De bosissubsidie bestoat u¡t twee onderdelen:

d De voste basissubsidie:

Iedere erkende seniorenvereniging die een goedgekeurd subsidiedossier ingediend heeft,

heeft recht op een basistoeloge voor zijn werkingsiaar. Deze basistoelage is voor elke

ve re nig ing ee nzelfde bedrog.
b) De voriabele basissubsidie:

tedere erkende seniorenvereniging heeft bij het correct indienen von een ledenliist recht op

een aanvullende subsidie op bosis van ziin ledenaontal'



92. Werkingssubsidìe
Deze subsidie ,s een ondersteuning voor de basiswerking van elke erkende
seniorenvereniging, namelijk het organiseren von activiteiten. Er zijn vier subsidiesoorten von
toepossing:

- subsidievoorwerkinasoctiviteiten:
deze subsidie is bedoeld voor de dogdagelijkse, regelmatig weerkerende octiviteiten
binnen de seniorenverenigingen (o.a. ledenvergoderingen).

- subsidie voor open octiviteiten:
deze subsidie heeft tot doel de verenigingen oon te zetten om zoveel mogelijk
senioren van de gemeente te betrekken bij hun werking. Het gaat om zelf
ontwikkelde of zelf georganiseerde activiteiten waarbij de vereniging naar buiten
treedt in de gemeente Lubbeek en waorvoor niet-leden vrijblijvend worden
uitgenodigd (oa opvoeringen, optredens, cursussen). De octiviteit dient in ieder geval
bekend gemaokt te worden via publiciteit o.o. folders, offiches, mailings,
adve rte nti es, w e bsite..,
su bsi d i e voor so me nw e rki n osactiviteite n :

doel von deze subsidie is het stimuleren von de samenwerking tussen de verschillende
verenigingen en tussen de gemeente én de seniorenverenigingen. De activiteiten
dienen oon volgende voorwoorden te voldoen:
7 olleen samenwerking met andere Lubbeekse erkende verenigingen of het

Lubbeekse gemeentebestuur komen in aanmerking;
2 de somenwerking moet worden aangetoond oan de hand van een overeenkomst;
3 enkel gebruik maken van elkoars lokalen en/of materiolen is geen samenwerking,

inpikken op een oanbod evenmin;
4 de activiteit dient bekend gemookt te worden via via de gemeentelijke

informatieko no le n e n ande ren.
- subsidie voor buitenoewone octiviteiten:

deze subsidie is bedoeld ter ondersteuning von grote octiviteiten die een longere
voorbereidingstijd vergen en woarbij de hele vereniging betrokken is. Het goot om
octiviteiten die de normole werking overstijgen, een extra cochet geven oan het
verenigingsleven, zich richten tot olle senioren, niet regelmatig worden
georganiseerd, een uitstraling hebben buiten de grenzen ven de gemeente
(regionaal, nationaal, internationool) en een tijdelijk karakter hebben. De activiteit
dient in ieder geval bekend gemaakt te worden via de gemeentelijke
informatiekonalen (oa gemeentelijke infoborden, UiT-kalender).

Commerciële octiviteiten, met nome activiteiten die uitsluitend gericht zijn om inkomsten te
verwerven, komen niet in aanmerking.
Hoofdstuk 5. Berekenina von de suhsÍdíes
Artikel S.

97. Bdsìssubsídíe
Elke erkende seniorenvereniging heeft recht op een basisbedrag van 700 euro, waar oan de
hand von het oantal leden dat de vereniging telt de volgende schijven worden bij gerekend:

- 30 - 60: 25 euro
- 67-90: 50 euro
- 91 - 720: 75 euro
- +720: 700 euro

Van het totole subsidiebudget wordt 700 euro per vereniging afgetrokken plus de schijven
woor iedere vereniging recht op heeft.
92. Werkíngssubsidíe
Het overbliivend gedeelte van het subsidiebudget wordt verdeeld op basis von een
puntenstelsel. Hierdoor krijgt een octiviteit een aøntal punten volgens de aard.



Artíkel9.
Het bedrog per punt wordt verkregen door het overbliivende subsidiebedrag te delen door

het aantal punten dat door alle verenigingen in totaalis behaald. Op basis daarvan wordt het

volgende toegekend:
- 7 punt per werkingsoctiviteit
- 2 punten Per oqen activiteit
- 5 punten per somenwerkingsoctiviteit
- 20 punten per buitengewone octiviteit

Hoofd stu k 6. Aa nv ra a a Proced u re
ArtÍkel70.
Erkende seniorenverenigingen die wensen aønspraok te maken op de subsidies hierboven

beschreven, zijn verplicht een subsidiedossier met volgende formulieren in te dienen:

Form ul ie r se n i ore nve re ni o i nqe n

Dit formutier dient ingevutd te worden voor het bekomen van de bosissubsidie' Elke erkende

seniorenvereniging wordt geacht dit formulier jaorliiks in te dienen om ziin erkenning te

behouden.
We rki n qsove rzicht se ni ore nve re n iq i n oe n

Voor de werkingsoctiviteiten, open octiviteiten, samenwerkingsoctiviteiten en buitengewone

activiteiten dienen de desbetreffende formulieren ingevuld te worden voor het bekomen van

de subsidie.
Artikel TT.

De schriftetijke oanvroog tot het verkrijgen vøn een basis- en werkingssubsidie dient toe te

komen vóór 7 maort volgend op het werkingsiaor.

De formutieren worden ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur via de dienst

huisvesting - welziin - patrimonium.

Bewijsstukken voor de stoving van alle vermelde octiv¡te¡ten (o.o. financieel verslag,

activiteítenverslog, uitnodigingen, folders, affiches, krantenknipsels, tiidschrift, elektronische

post, publicatie via gemeentetijke informatiekanalen) moeten per octiviteit samengebundeld

worden en voor vier iaar worden biigehouden door de verenigingen.

Niet bewezen bestuursvergaderingen van verenigingen worden niet in oonmerking genomen.

per bestuursvergadering dient er een document met doarin minstens de locstie, de datum en

de aonwezigheidsliist worden biigehouden.

Open octiviteiten, toegankelijk voor alle Lubbeekse senioren, worden slechts in aanmerking

genomen voor zover bewijsstukken oonwezig zijn die duideliik de vermelding drogen

"uitnodiging voor olle senioren van Lubbeek" of een geliikwaordige tekst.

Vio een steekproef zullen een oantdl subsidiedossiers gecontroleerd worden en dienen de

desbetreffende verenigingen alle bewiisstukken voor te leggen.

Artikel T2.

Het subsidiedossier moet worden gericht oan het College van Burgemeester en Schepenen:

Ge me e nte be stu u r Lubbeek

T.a.v. de dienst huisvesting - welziin - potrimonium

Gellenberg 76
3210 Lubbeek
Artikel T3.

lndien een vereniging geen subsidiedossier indient, ontvongt deze vereniging ook geen

subsidies.

Subsidiedossiers die te loot ziin ingediend ziin niet ontvankeliik.

Artikel T4.

De dienst huisvesting - welzijn - patrimonium verzamelt de subsidiedossiers, legt vervolgens

een voorstel von subsidiëring voor oon het College van Burgemeester en Schepenen, dot op



!

zijn beurt het dossier voor odvies voorlegt aan de gemeentelijke seniorenroad. Conform zijn
organiek reglement brengt de gemeentelijke seniorenraod advies uit over de voorgestelde
subsidiëring.
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt no ontvangst van het advies van de
gemeentelijke seniorenrood de definitieve subsidies vast.

De uitbetoling zol geschieden uiterlijk 2 maond no de vaststelling van de definitieve subsidies.
Hoofdstuk 7. Privacv
Artìkel75.
Overeenkomstig de voorschriften van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer (CBPL):

L. heeft de subsidiërende overheid het recht inzage te vragen van de ledenlijst van de
seniorenverenigingen als de te ontvongen subsidies o.a. afhangen von het aontal
leden/ inwoners;

2. is het logisch dot de gemeente elk jaar een nieuwe lijst opvroagt ter controle,
mochten deze subsidies joorlijks hernieuwbaar zijn;

3. mogen deze gegevens niet bijgehouden worden, tenzijtijdelijk, indien de

verantwoording van de toekenning van deze subsidies in vroag wordt gesteld.

Hoofdstuk 8. Uitbetolinø
Artíkel76.
De seniorenvereniging dient een rekeningnummer te openen op naam von de vereniging en

te staven met een document van de financiële instelling om foutieve rekeningnummers te
vermijden.
Artikel TT.

ln gevalvan ontbinding van de vereniging vóór uitbetaling van de subsidie zoldeze subsidie
niet meer worden uitgekeerd.
Hoofdstuk 9. Controle
Artikel TS.

Het College van Burgemeester en Schepenen is steeds gemochtigd om controle te laten
uitvoeren over de gegevens vermeld in de aanvroag. Als blijkt dot een seniorenvereniging
onvolledige of onjuiste gegevens heeft verstrekt en daordoor onterecht subsidies heeft
gekregen, kan het College van Burgemeester en Schepenen de subsidies terugvorderen. Bij
een tweede vaststelling von misbruik verliest de vereniging haor erkenning en wordt zij
g esch ro pt voor ve rde re s u bsi d ië ri n g.

Artikel T9.

Het College von Burgemeester en Schepenen informeert de seniorenraad over de genomen

beslissingen.
Hoofdstuk 70. Slotbepalinaen
Artikel20.
Dit reglement treedt in werking op 01/01/2016.
Bijwijze von overgongsmaatregel zullen voor de subsidies aangevraagd in 2016 enkel
activiteiten in oanmerking genomen worden die zich situeren tussen 01/01/2016 en

30/06/2016. De oonvroag voor dit werkingsjaar moet uitzonderlijk ingediend worden vóór
01/10/2016.
Dit reglement zol bekendgemookt worden overeenkomstig artikel 786 van het
Gemeentedecreet.
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