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GEMEENTERAAD: 24-03-2023 
INWERKINGTREDING: 01-01-2023 

Subsidiereglement ter ondersteuning van 
vrijwilligersverenigingen in het 
welzijnsveld 
 

Artikel 1. Doel  
Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas vrijwilligersverenigingen 
ondersteunen die met hun werking bijdragen aan de visie en 
doelstelling van het beleidsprogramma ‘Iedereen mee’.  Met dit 
beleidsprogramma wil de stad werken aan een inclusieve stad. Dat is 
een stad waar iedereen gelijke kansen heeft en zich thuis voelt, een 
stad waar ‘iedereen mee’ is. Vrijwilligersverenigingen in het 
welzijnsveld die via hun activiteiten mee bouwen aan een inclusieve 
stad, kunnen bij de stad een subsidie aanvragen om hun werking te 
ondersteunen. 
 

 
Artikel 2. Definities 

 
In dit reglement verstaan we onder:  
 
- Een vrijwilligersvereniging in het welzijnsveld, ook wel 

‘aanvrager’ of ‘vereniging’ genoemd in dit reglement:  een 
feitelijke, private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk 
die 
• op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas 

• een maatschappelijk doel nastreeft 

• geen financiële winst beoogt 

• in georganiseerd verband activiteiten ontplooit met sociale 
doelstellingen ten behoeve van personen of groepen van 
personen, met uitzondering van louter politieke en religieuze 
activiteiten 

• waarvan de leden hoofdzakelijk vrijwillig en onbezoldigd 
meewerken, dus zonder betaling (met uitzondering van een 
eventuele kostenvergoeding) 

 
In het kader van dit reglement wordt een interne inhoudelijke of 
organisatorische opdeling binnen de vereniging (vb. jongerenafdeling, 
socio-culturele of sportieve deelwerking, …) niet beschouwd als een 
aparte vrijwilligersvereniging. 
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- Iedereen Mee: het beleidsprogramma van de stad dat het 
diversiteitsprogramma (DIP) en lokaal armoedeplan (LAP) omvat. 
In dit beleidsprogramma staan concrete doelstellingen en acties 
om te komen tot een inclusieve stad. 

 
- inclusie: de stad Sint-Niklaas streeft naar een inclusieve 

samenleving. Dit is een samenleving zonder uitsluiting, een 
samenleving waar iedereen gelijke kansen heeft en zich thuis 
voelt, waar ‘iedereen mee’ is.   

- Een activiteit: dit is een actie gericht op leden en/of niet-leden 
van de vrijwilligersvereniging, bijvoorbeeld een 
ontmoetingsbijeenkomst, een culturele uitstap, een 
wandelnamiddag,… Als die activiteiten voldoen aan bepaalde 
inhoudelijke voorwaarden, komen zij in aanmerking voor subsidie.  

- kruispuntdenken: verschillende aspecten van identiteit zoals 
sociaal-economische status, gender, seksuele geaardheid, leeftijd, 
handicap, etniciteit, enz. staan niet los van elkaar maar zijn op 
een complexe manier met elkaar verweven. Om gelijke kansen te 
garanderen en uitsluiting te voorkomen is het belangrijk om 
aandacht te schenken aan de kruispunten waar meer uitsluiting 
aanwezig is. Dit zijn bijvoorbeeld de kruispunten leeftijd en 
etniciteit, of handicap en sociaal-economische status. 

 
- college: het college van burgemeester en schepenen 
 
 

 
Artikel 3. Voorwaarden 
 

 
Vrijwilligersverenigingen kunnen een subsidie aanvragen als aan 
bepaalde formele en inhoudelijke voorwaarden wordt voldaan.  
 
De subsidie wordt jaarlijks berekend op basis van de werking van de 
vrijwilligersvereniging gedurende het afgelopen kalenderjaar. De 
subsidie omvat 3 onderdelen die verder in dit reglement worden 
toegelicht: 
 

1. een basissubsidie: een vast bedrag van 200 EUR per jaar per 
vereniging  

2. een aanvullende subsidie voor activiteiten: een variabel 
bedrag gekoppeld aan de activiteiten die de vereniging het 
afgelopen jaar heeft georganiseerd  

3. een forfait Iedereen Mee: een vast bedrag van 150 EUR per 
jaar per vereniging, indien de vereniging inspanningen levert 
om inclusief te werken  

 
 
 
 

http://www.sint-niklaas.be/iedereenmee
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3.1 Formele voorwaarden  
 
Om in aanmerking te komen voor de basissubsidie moet: 
- de aanvrager een vrijwilligersvereniging zijn in het welzijnsveld, 

volgens de definitie omschreven in artikel 2. 
- de vrijwilligersvereniging gedurende minstens één jaar minimaal 

6 activiteiten op het grondgebied van Sint-Niklaas heeft 
georganiseerd en die activiteiten voldoen aan punt 3.2. van dit 
reglement.  
 

3.2. Inhoudelijke voorwaarden activiteiten voor de basis- en 
aanvullende subsidie  
 
Om de basis- en aanvullende subsidie te kunnen krijgen, moeten de 
activiteiten die de aanvrager gedurende het afgelopen kalenderjaar 
heeft georganiseerd voldoen aan onderstaande inhoudelijke 
voorwaarden. Voor iedere activiteit die voldoet aan de inhoudelijke 
voorwaarden, kan een aanvullende subsidie worden verkregen. 
 
Inhoudelijke voorwaarden: 
 
De activiteiten mogen een diverse aard hebben (gaande van 
ontmoeting, beweging, educatie, cultuur,…), maar moeten tegemoet 
komen aan minimum 1 van onderstaande kenmerken:    
 
- Activiteiten die de toegang tot sociale grondrechten bevorderen 
- Activiteiten waarvoor de vrijwilligersvereniging samenwerkt met 

Sint-Niklase organisaties buiten de eigen sector 
- Activiteiten die wijzen op betrokkenheid bij het stedelijk beleid  
- Activiteiten die gericht zijn op ontmoeting(en), met aandacht voor 

inclusie 
- Activiteiten die deelnemers informeren over de dienstverlening 

van het lokaal bestuur  
 
Interne (bestuurs)vergaderingen, voorbereidende vergaderingen 
worden niet beschouwd als een ‘activiteit’ die recht kan geven op een 
subsidie. 
 
Activiteiten die al gefinancierd zijn met andere (stedelijke) subsidies 
komen niet in aanmerking voor deze subsidie. 
 
3.3 Inhoudelijke voorwaarden voor de forfait ‘Iedereen mee’ 
 
Als de aanvrager in aanmerking komt voor de basis- en aanvullende 
subsidie, kan de aanvrager ook de forfait ‘Iedereen mee’ aanvragen. 
De aanvrager kan deze ‘Iedereen mee’-forfait bekomen als de 
vereniging inspanningen levert om inclusief te werken.  
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Dit betekent dat de vereniging in haar werking aantoonbare 
inspanningen doet rond één of meer thema’s uit het 
diversiteitsprogramma en het lokaal armoedeplan. 
 
Thema’s uit het diversiteitsprogramma:  
 
- integrale toegankelijkheid 

- inclusieve beeldvorming 

- participatie 

- strijd tegen racisme en discriminatie 

- sociale cohesie 

Thema’s uit het lokaal armoedeplan: 
 
- inkomen 

- onderwijs en ontwikkeling 

- activering 

- wonen 

- dienstverlening 

- gezondheid 

- vrijetijdsparticipatie 

- digitale inclusie 

 
We dagen verenigingen uit om binnen deze thema’s aandacht te 
hebben voor de kruispunten waar meer uitsluiting aanwezig is. Dat 
houdt in dat de vereniging inspanningen levert om bepaalde 
doelgroepen die ze nog niet bereiken, toch bij de werking te 
betrekken. 
 
 

 
Artikel 4. Bedrag en 
berekeningswijze 
 

 
De stad heeft een budget voorzien om te verdelen over de aanvragers. 
Die verdeling van dit budget gebeurt als volgt: 
 
Het totale subsidiebedrag (het bedrag van de basissubsidie, de 
aanvullende subsidie voor activiteiten en de Iedereen mee-forfait) kan 
maximum 1.000 EUR per jaar per vrijwilligersvereniging bedragen. De 
verschillende onderdelen van deze subsidie worden als volgt bepaald: 
 
(1) De basissubsidie is een vast bedrag van 200 EUR per jaar per 

vereniging.  
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(2) De aanvullende subsidie voor activiteiten is een variabel bedrag. 
De omvang hiervan is afhankelijk van het aantal aanvragen en het 
aantal activiteiten dat voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden. 
De aanvullende subsidie wordt berekend op basis van een 
puntensysteem. Iedere activiteit die voldoet aan de inhoudelijke 
voorwaarden is 2 punten waard. De aanvullende subsidie wordt 
berekend door het aantal behaalde punten te vermenigvuldigen 
met de waarde van 1 punt. Er komen maximaal 40 activiteiten per 
jaar in aanmerking voor de subsidie.  

(3) De Iedereen mee-forfait is een vast bedrag van 150 EUR per jaar 
per vereniging.  

 
 
Artikel 5. Procedure 
 

 
1) De aanvrager moet ten laatste op 31 maart een aanvraagdossier 

voor de subsidie indienen bij de stad Sint-Niklaas.   

 
      Het aanvraagdossier bevat volgende gegevens:  

- het aanvraagformulier. Het formulier vermeldt hoe het moet 
ingediend worden. Het formulier bevat vragen over de 
vereniging, haar werking en de manier waarop de vereniging 
meewerkt aan een inclusieve stad.   

- Een chronologische oplijsting van de plaatsgevonden 
activiteiten die recht geven op een aanvullende subsidie voor 
activiteiten, met telkens vermelding van de naam en aard van 
de activiteit, de plaats en de datum waarop ze plaatsvond. 

 
2) De aanvrager krijgt binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de 

aanvraag een elektronische melding dat ze goed ontvangen is. 

3) De stadsdienst die de aanvraag verwerkt, beoordeelt of wordt 
voldaan aan de formele en inhoudelijke voorwaarden voor de 
basissubsidie, de aanvullende subsidie voor activiteiten en de 
‘Iedereen mee’-forfait. De dienst beoordeelt hoeveel activiteiten 
in aanmerking komen voor de aanvullende subsidie voor 
activiteiten en verdeelt het beschikbare budget op basis van een 
puntensysteem. 

4) Het college van burgemeester en schepenen beslist over de 
toekenning van de subsidie, op basis van de beoordeling door de 
dienst die de aanvraag verwerkt. 

5) Als de subsidie wordt toegekend, wordt de vereniging 
automatisch als een ‘erkende vereniging’ beschouwd voor het 
komende jaar voor de stad Sint-Niklaas. Die erkenning gaat in 
vanaf de beslissingsdatum van de toekenning van de subsidie. Die 
erkenning houdt onder meer in dat de vereniging kan genieten 
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van een voordeliger tarief voor het huren van lokalen en 
feestmateriaal. 

  
 

 
Artikel 6. Controle en sancties 
 

 
De aanvrager gaat akkoord met eventuele controles of vragen om 
toelichting. Als uit onderzoek blijkt dat een aanvrager onjuiste 
gegevens heeft bezorgd, kan dit leiden tot volledig of gedeeltelijk 
verlies van de subsidie, of moet deze volledig worden terugbetaald. 
 
 

 
Artikel 7. Beslissingstermijn 
 

 
Het college beslist over de toekenning van de subsidie, ten laatste 12 
weken na de deadline van de aanvraag. 
  
 

 
Artikel 8. Uitbetaling 

 
Het toegekende subsidiebedrag wordt volledig uitbetaald binnen de 
60 dagen na de beslissing van het college.  
  
 

 
 
Artikel 9. Communicatie 
 

 
Het subsidiereglement, het aanvraagformulier en eventuele andere 
nuttige informatie worden gepubliceerd op de website van de stad. 
 
De aanvrager wordt schriftelijk of elektronisch op de hoogte gebracht 
van de beslissing van het college. 
 

 
 
Artikel 10. Algemene bepalingen 
 

 
Alle betwistingen over dit reglement en de toepassing ervan worden 
beslecht door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Dit reglement kan jaarlijks worden geëvalueerd.  
 
Het reglement treedt in werking op 1 januari 2023. 
 

 
 
 
 


