
 

Reglement  
 
Reglement voor het subsidiëren van goede doelen 
 
 
Artikel 1 – Algemene bepalingen 
Het gemeentebestuur van Schilde kan jaarlijks subsidies verlenen aan vzw’s en stichtingen en dit 
binnen de perken van de kredieten op het budget. 
Het aandeel binnen het totale budget bestemd voor dit reglement, wordt jaarlijks vastgelegd door 
het college van burgemeester en schepenen. 
De subsidiëring gebeurt volgens de voorwaarden en procedure die in dit reglement zijn vastgelegd. 
 
Artikel  2 – Doelgroep 

• Goed doel: een algemene benaming voor een vzw of stichting die eigen of andermans 
activiteiten ontplooit ten bate van een bepaalde doelgroep of instelling.   Een goed doel kan 
zowel een lokaal, provinciaal, gewestelijk, gemeenschaps- of een federaal initiatief zijn. 

• De goede doelen komen enkel in aanmerking voor hun algemene werking; met andere 
woorden voor het nastreven van hun visie en missie. 

• Goede doelen die al subsidie krijgen van de gemeente kunnen geen subsidie krijgen via dit 

reglement. 

Artikel 3 – Inhoudelijke voorwaarden 

• Het goed doel heeft een link met de gemeen(te)(schap) van Schilde. 

• Het is een Belgisch goed doel, gericht op een doelgroep of acties in België 

• Het goed doel moet een van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (www.sdgs.be) 
nastreven 

 
Artikel 4 – Procedure 

• Elk voorstel tot bestemming van de subsidie kan overgemaakt worden aan het college van 
burgemeester en schepenen voor 15 oktober via een formulier op www.schilde.be 
Dit voorstel bevat: 
- de initiatiefnemer 
- een korte beschrijving van het goed doel 
- link met gemeen(te)(schap) van Schilde 
- welke duurzame ontwikkelingsdoelstelling met het goed doel wordt nagestreefd + 

motivatie 
- het rekeningnummer waarop het bedrag kan worden overgeschreven. 

• Op vraag van de gemeente bezorgt de aanvrager meer informatie of inzage in documenten. 

• Het voorziene krediet wordt gedeeld door het aantal goede doelen dat in aanmerking komt 
zodat elk goed doel eenzelfde subsidie ontvangt, met een maximum van 150 euro per goed 
doel 

• Het college van burgemeester en schepenen beslist over het toekennen van de subsidie. 
 
 
 
 



 

Artikel 5 - Werking  
Dit reglement gaat in voege vanaf 1 januari 2023 en loopt tot en met 31 december 2025. 
Deze verordening valt onder het algemeen bestuurlijk toezicht als bepaald in artikel 326-335 van het 

decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

 
 
Gemeenteraadsbeslissing 19 december 2022 

 


