
1 
Subsidiereglement gehandicaptenverenigingen  

Subsidiereglement voor gehandicaptenverenigingen 
Gemeente Schilde – ‘s-Gravenwezel  
 
 

Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/6/8/1 “ondersteunen 
van erkende verenigingen”) en goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 augustus 

2014  worden door het College van Burgemeester en Schepenen subsidies verleend volgens 
de normen en voorwaarden die hierna worden vastgelegd.  
 
Subsidies worden verstrekt op basis van een werkingsjaar dat loopt van 1 september tot en 
met 31 augustus.  
 
 

Subsidies voor gehandicaptenverenigingen – onderdelen:  
 
I. Algemene bepalingen  

II. Procedure subsidieverdeling 

III. Slotbepalingen  
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I. Algemene bepalingen  
 
Artikel 1. Wie komt in aanmerking?  
 
Enkel de erkende plaatselijke gehandicaptenverenigingen die een werking ontwikkelen ten 
bate van de inwoners van de gemeente kunnen genieten van de basissubsidie en 
werkingssubsidie.  
 
Een vereniging wordt erkend door het college van burgemeester en schepenen na controle 
van de ingediende stukken door de dienst gezin en welzijn en het advies van de 
gehandicaptenraad.  Om erkend te worden, moet een gehandicaptenvereniging een doel 
nastreven dat gericht is op het organiseren van groepsgerichte vrijetijdsactiviteiten or en/of 
door personen met een fysieke of mentale handicap (cfr. de voorwaarden voor erkenning, 
bepaald in het „ Erkenningsreglement verenigingen‟ dat te verkrijgen is op het 
evenementenloket of op de dienst gezin en welzijn). 
 
Deze activiteiten kunnen onder andere zijn: 

- Ontmoetingsactiviteiten 
- Informatieve activiteiten 
- Bewustmakende activiteiten 
- Educatieve activiteiten 
- Levensbeschouwelijke activiteiten 
- Creatieve en culturele activiteiten 
- Sport- en bewegingsactiviteiten 

 
Erkende verenigingen kunnen zich aansluiten bij slechts één adviesraad (in dit geval de 
gehandicaptenraad) en kunnen bijgevolg slechts subsidies ontvangen via één gemeentelijk 
kanaal.  
 
Een subsidie is enkel definitief toegekend na voorlegging van ingediende bewijsstukken. 
 
Een vereniging die gebruik maakt van subsidies stemt in met  

 de mogelijkheid tot controle; 

 de mogelijkheid dat de gemeente gebruikt maakt van de infrastructuur van de 
verenigingen voor de organisatie van activiteiten voor de doelgroep van de 
verenigingen (occasioneel en in onderling overleg).  

Verhaal is mogelijk via een daartoe bestemde procedure (zie artikel  7). 
 

II. Procedure subsidieverdeling 
 
Artikel 5. Procedure van aanvraag 
  
Het subsidiebudget voorzien voor de gehandicaptenverenigingen wordt jaarlijks evenredig 
verdeeld onder de erkende verenigingen die het subsidieformulier tijdig hebben ingediend.   
 
Subsidieformulier gehandicaptenvereniging 

Dit formulier dient ingevuld te worden voor het bekomen van de subsidie. Enkel erkende 
gehandicaptenverenigingen komen hiervoor in aanmerking. De schriftelijke aanvraag dient 
toe te komen voor 1 oktober van het jaar waarvoor subsidies worden aangevraagd. Elke 
erkende gehandicaptenvereniging wordt geacht dit formulier jaarlijks in te dienen om zijn 
erkenning te behouden.  
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Alle formulieren en bewijsstukken moeten worden gericht aan het college van burgemeester 
en schepenen, toezending kan gebeuren op volgend adres: 
 
Gemeentebestuur Schilde 
dienst Gezin en Welzijn 
Eugeen Dierckxlaan 24 
2970 Schilde 
jeugddienst@schilde.be 

 
Het college van burgemeester en schepenen verbindt zich ertoe de 
gehandicaptenverenigingen voor 15 december (van het jaar waarvoor subsidies worden 
aangevraagd) op de hoogte te stellen van de toegekende subsidiebedragen. 
 
 
Artikel 6. Privacy  
 
Bij navraag bij CBPL ( Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) 
werd bevestigd dat:  
1- De subsidiërende overheid het recht heeft inzage te vragen van de ledenlijst van de 
verenigingen als de te ontvangen subsidies onder andere afhangen van het aantal leden of 
inwoners.  

2- Mochten deze subsidies jaarlijks hernieuwbaar zijn, het logisch is dat de gemeente elk 
jaar een nieuwe lijst opvraagt ter controle.  

3- Deze gegevens niet mogen bijgehouden worden, tenzij tijdelijk indien de verantwoording 
van de toekenning van deze subsidies in vraag wordt gesteld.  

 
Artikel 7. Betwistingen en verhaal  
 
Alle betwistingen worden onderzocht door de gehandicaptenraad.  Het advies hierover wordt 
geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen. 

 
III. Slotbepalingen  
 
Artikel 8. Slotbepalingen  
Alle betwistingen worden onderzocht door de gehandicaptenraad. Het advies hierover wordt 
geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen. 
 
In geval van ontbinding van de vereniging vòòr uitbetaling van de subsidie zal deze subsidie 
niet meer worden uitgekeerd.  
 
Dit reglement is goedgekeurd door de gemeenteraad van 25/04/2016 en treedt in 
werking vanaf het werkingsjaar 2015-2016. 
 
Dit reglement vervangt alle voorgaande subsidiereglementen gehandicaptenverenigingen. 
 
Dit reglement blijft gelden totdat een vervangend reglement wordt goedgekeurd door de 

gemeenteraad. 

 


