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Subsidiereglement
Senioren verenigingen

Artikel 1.
Er worden aan de door het college van burgemeester en schepenen erkende
seniorenverenigingen subsidies verleend overeenkomstig de voorwaarden bepaald in
dit reglement.
Artikel 2. Soorten subsidies
Volgende subsidies kunnen worden toegekend aan erkende verenigingen:
1) een basissubsidie; Basissubsidies worden in functie van hun erkenning op
forfaitaire grondslag aan de plaatselijke organisaties toegekend
2) werkingssubsidies; Werkingssubsidies worden toegekend op grond van de
ontwikkelde activiteiten;
3) bijzondere subsidies:
• jubileumsubsidie;
• projectsubsidie Goede Doelen;
• jokerreglement;
• groot samenwerkingsreglement;
Artikel 3. Bedragen subsidies
§ 1. Basissubsidie
Aan de erkende verenigingen wordt een basistoelage toegekend van 9 euro per
aangesloten lid, gedomicilieerd in Sint-Pieters-Leeuw.
De vereniging vraagt deze subsidie aan via het daartoe ontworpen “aanvraagformulier
voor basissubsidie voor seniorenverenigingen”.
Dit aanvraagformulier wordt aangevuld met een lijst van de leden van de vereniging
inclusief de nodige bewijsstukken.
De aanvraag moet voor 31 december van het kalenderjaar waarvoor de subsidie
aangevraagd wordt, ingediend worden. Met laattijdige ingediende aanvragen wordt
geen rekening gehouden.
§ 2. Werkingssubsidie
De erkende verenigingen kunnen genieten van een toelage van 75 EUR voor het
inrichten van een artistieke, wetenschappelijke of culturele manifestatie of voordracht
zowel in het openbaar als voor hun leden. Deze toelage van 75 EUR kan voor maximum
10 activiteiten per jaar en per vereniging worden toegekend.
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Eetfestijnen en bestuursvergaderingen zijn expliciet uitgesloten als subsidieerbare
activiteit.
Het “aanvraagformulier voor werkingssubsidie socio-culturele verenigingen”, per
prestatie opgesteld, moet vóór 31 december van het kalenderjaar waarin de
manifestatie plaats had, aan het gemeentesecretariaat worden overgemaakt, samen
met de bijlagen die de organisatie van de activiteit bewijst. Met laattijdige ingediende
aanvragen wordt geen rekening gehouden.
§ 3. Jubileumsubsidie
Elke erkende vereniging kan een subsidie krijgen voor een jubileumviering van 25 jaar
(of een veelvoud hiervan) ten bedrage van € 250 of een ontvangst met receptie,
aangeboden door het gemeentebestuur.
Artikel 4. Uitbetaling subsidies
De uitbetaling van de financiële toelage gebeurt door overschrijving op bankrekening
van de organisatie.
Artikel 5. Terugvordering
Als blijkt dat door de erkende vereniging onjuiste gegevens worden verstrekt of indien
de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan het college van
burgemeester en schepenen de op grond van dit reglement toegekende subsidies
geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de betrokkene.
Artikel 6
Dit reglement heft het vorig subsidiereglement voor seniorenverenigingen van 29
augustus 2002 op en treedt in werking op 01 januari 2021.

