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Reglement Lustrumsubsidie  
Erkende verenigingen en erkende organisaties 

 
Artikel 1:  Lustrumsubsidie 

Lustrumsubsidies voor erkende verenigingen en erkende organisaties zijn toelagen die enkel kunnen 

worden toegekend aan verenigingen én organisaties , die door het gemeentebestuur van Schilde 

werden erkend als vereniging of als organisatie.  

De bedragen van de lustrumsubsidies voor erkende verenigingen en erkende organisaties worden 

jaarlijks goedgekeurd binnen het gemeentelijke budget. Deze subsidies kunnen bijgevolg nooit hoger 

zijn, dan de daarvoor goedgekeurde bedragen. 

 

Artikel 2:  Toekennen subsidies 

De lustrumsubsidies voor erkende verenigingen en erkende organisaties  worden toegekend door het 

college van burgemeester en schepenen volgens de regelingen, voorwaarden en bepalingen die in dit 

reglement staan vermeld. 

 

Artikel 3:  Lustrumjaren  

De gemeente voorziet een lustrumsubsidie voor de volgende jaren van bestaan  

 10 jaar 

 25 jaar  

 50 jaar  

 75 jaar en alle daaropvolgende 25 jaar  

 

Artikel 4:  Lustrumsubsidie  

De lustrumsubsidie is een vast bedrag en bedraagt  

 10 jaar: € 125  

 25 jaar: € 250  

 50 jaar: € 500 

 75 jaar: € 750 

 100 jaar en alle daaropvolgende 25 jaar: € 1000   

 
Artikel 5:  Bewijsstukken 

Bewijsstukken maken integraal deel uit van de aanvraag. Dossiers waarvan de correcte bewijsstukken 

ontbreken, worden als onvolledig beschouwd. De bewijsstukken tonen het oprichtingsjaar en de 

permanente werking aan. (bv. publicatie in het Belgisch Staatsblad,  verslag oprichtingsvergadering, 

andere bewijsdocumenten).  

 

Artikel 6:  Uitbetalingssysteem 

De lustrumsubsidies voor erkende  verenigingen en erkende organisaties worden uitbetaald in 

overeenstemming met de wetgeving op de overheidsfinanciering. Subsidies kunnen enkel worden 

gestort op een bankrekening, op naam van de vereniging of organisaties voor wie de subsidies zijn 
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bedoeld. Enkel dossiers die binnen de gestelde termijn worden ingediend, komen in aanmerking voor 

uitbetaling. 

 

Artikel 7:  Juistheid van de gegevens 

Als onjuiste gegevens worden verstrekt in het subsidiedossier, kan dit een reden zijn voor uitsluiting 

van subsidiering. Reeds uitbetaalde subsidies kunnen worden teruggevorderd. Bovendien kan een 

vereniging worden uitgesloten van verdere subsidiering. Het opleggen van sancties is een 

bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

Artikel 8:  Termijn en berekeningen 

De aanvraag voor lustrumsubsidie wordt met alle gevraagde bewijsstukken voor 1 oktober van het 

betrokken jaar ingediend bij de betrokken dienst. 

 

Artikel 9:  Administratieve controle (wet van 14/11/1983 – BS 6/12/1983) 

De wet van 14 november 1983 verplicht een controle op bepaalde toelagen die het 

gemeentebestuur van Schilde uitbetaalt aan de erkende verenigingen en erkende organisaties. Door 

het indienen van een subsidiedossier verklaart de erkende vereniging/organisatie dat ze de subsidies, 

die de gemeente Schilde uitbetaalt, zullen aanwenden ter financiering van de werking van de 

erkende vereniging/organisatie. De gemeente Schilde kan te allen tijde inzage vragen in de werking 

van de erkende vereniging/organisatie. De erkende vereniging/organisatie moet deze gegevens ter 

beschikking stellen van de gemeente. 

 

Artikel 10:  Bezwaarprocedure 

Schriftelijke bezwaren moeten altijd worden gericht aan het college van burgemeester en 

schepenen, Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde. Bezwaren moeten binnen de maand na de 

toekenningsbeslissing van de subsidies worden ingediend. Alle betwistingen worden onderzocht 

door de betrokken adviesraad. Het advies hierover wordt geagendeerd op het college van 

burgemeester en schepenen.  

 

Artikel 11:  Geldigheid van dit reglement 

Dit reglement werd gunstig geadviseerd door de jeugdraad op 17/09/2015. 

Dit reglement werd gunstig geadviseerd door de GROS op 11/09/2015. 

Dit reglement werd gunstig geadviseerd door de raad voor personen met een handicap op 

07/10/2015. 

Dit reglement werd gunstig geadviseerd door de seniorenraad op 06/10/2015. 

Dit reglement werd gunstig geadviseerd door de raad voor cultuurbeleid  op  09/09/2015. 

Dit reglement werd gunstig geadviseerd door de sportraad op 08/10/2015. 

Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/11/2015. 

Dit reglement treedt in werking op 01/01/2016. 

Dit reglement blijft gelden tot een vervangend reglement wordt goedgekeurd door de 

gemeenteraad. 

Dit reglement vervangt het voorgaande ‘reglement lustrumsubsidie voor erkende verenigingen’ dat 

werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 26/05/2003. 


