
 

 

 
HOOFDSTUK 2: SUBSIDIERING VAN VERENIGINGEN 
 
ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Het lokaal bestuur Mortsel wil met dit reglement komen tot een uniforme en transparante 
ondersteuning van de Mortselse verenigingen over de sectoren heen. Daarnaast willen we de 
verenigingen stimuleren om mee te werken aan beleidsprioriteiten uit het meerjarenplan van het lokaal 
bestuur. 
 
 
Art.9.  
De Mortselse erkende verenigingen, die een subsidie willen ontvangen, moeten tijdig een aanvraag 
indienen en voldoen aan volgende voorwaarden: 

1. Een ‘actieve leden’ - aantal van minimaal 15 personen hebben. Dit zijn leden die deelnemen 
aan de activiteiten van de vereniging; 

2. Minimaal 10% van deze leden is inwoner van Mortsel; 
3. Minimaal 6 activiteiten (geen bestuursvergaderingen) georganiseerd het voorbije jaar op het 

grondgebied van Mortsel; 
4. Een volgehouden werking, te bewijzen aan de hand van een werkingsverslag; 
5. Een eigen website hebben of een pagina hebben op de site van lokaal bestuur Mortsel, met 

daarop de vermelding met steun van lokaal bestuur Mortsel.  
Art.10  
 
Met ingang van ‘dd/mm/jj datum in te vullen op basis van beslissing raad’  kunnen de Mortselse 
erkende verenigingen volgende subsidies aanvragen: 
1. een basissubsidie; 
2. een werkingssubsidie; 
3. een kampsubsidie 
 
Art.11 
 
Voor de basis- en werkingssubsidie samen wordt jaarlijks een krediet in het budget ingeschreven. 
Eerst wordt de basissubsidie berekend op basis van art.12. Het resterende saldo wordt gebruikt voor 
de berekening van de werkingssubsidie op basis van art.15.  
 
 
BASISSUBSIDIE 
 
Art.12  
De Mortselse erkende verenigingen krijgen een vaste jaarlijkse basissubsidie op basis van hun actieve 
ledenaantal toegekend: 
15-50 leden: 100 euro  
51-100 leden:  300 euro  
101-200 leden:  500 euro  
201-300 leden:  1.000 euro  
+301 leden:  1.500 euro 
 
 
WERKINGSSUBSIDIE 
 
Art.13  
De Mortselse erkende verenigingen kunnen een werkingssubsidie aanvragen als ze extra inzetten op 
één of twee beleidsprioriteiten van het lokaal bestuur Mortsel. 
 
Het college van burgemeester en schepenen zal de beleidsprioriteiten voor de lopende beleidsperiode 
vastleggen. We voorzien drie beleidsprioriteiten per periode van drie jaar.  
 
 
 



 

 

Art.14 
Elke vereniging kan maximaal inzetten op twee beleidsprioriteiten. Ze kiezen deze prioriteiten voor 
een periode van 3 jaar en kunnen jaarlijks inzetten op 1, 2 of 3 indicatoren voor de werkingstoelage. 
 
 
Art.15 
Per prioriteit zijn er 4 indicatoren. Een vereniging kan per prioriteit maximaal 3 indicatoren kiezen. 
 
Projecten of initiatieven van de vereniging, die worden ingediend voor de verantwoording van een 
indicator, kunnen niet meer ingediend worden voor enige andere vorm van subsidiëring door lokaal 
bestuur Mortsel. 
 
Een door de vereniging zelf aangebracht voorstel voor de verantwoording van het behalen van een 
indicator kan maar één maal worden ingediend. 
 
Verenigingen met minder dan 100 leden ontvangen maximaal 100 euro per indicator en kunnen dus 
een maximale jaarlijkse werkingstoelage van 600 euro ontvangen. 
 
Verenigingen met meer dan 100 leden ontvangen maximaal 200 euro per indicator en kunnen dus een 
maximale jaarlijkse werkingstoelage van 1.200 euro ontvangen. 
 
Het bedrag van de indicatoren is variabel en hangt af van het totaal aantal behaalde indicatoren over 
alle verenigingen heen. 
  
Het totaal begrotingskrediet kan hierbij niet overschreden worden. Als dit wel gebeurt, wordt het 
subsidiebedrag evenredig verminderd. 
 
KAMPSUBSIDIE 
 
Art. 16 
Binnen de perken van de begroting wordt voor elk vakantiekamp, georganiseerd door een erkende 
Mortselse vereniging tijdens een aanéénsluitende periode met overnachting van tenminste 4 dagen, in 
binnen- of buitenland, door het college van burgemeester en schepenen, na advies van de betrokken 
administratie, een toelage verleend. Het kamp moet overeenkomen met de hoofdactiviteit van de 
vereniging. 
 
Art. 17 
Tijdens de volledige periode van het vakantiekamp moeten er minstens 15 actieve leden aanwezig 
zijn.   
 
Art. 18  
De toelage wordt bepaald volgens de verdeelsleutel 0,60 euro/deelnemer/dag.  
Indien het krediet ontoereikend is, worden deze bedragen evenredig verminderd. 
 
 
Art. 19  
De aanvraag dient vergezeld te zijn van volgende bewijsstukken: 
. een lijst van de deelnemers met vermelding van de functie(lid, leiding, fourier); 
. een verklaring waaruit het aantal deelnemers, begin- en einddatum van het kamp blijken, 
ondertekend door de eigenaar van het terrein waarop of het gebouw  waarin het kamp heeft 
plaatsgehad of bewijzen van boekingen (bv. vliegtickets, reservaties, betalingsbewijzen). 
 
 
 
 
BIJZONDERE BEPALINGEN 
 
Art. 20  



 

 

Elke vereniging die voor een toelage in aanmerking wenst te komen, dient een aanvraag in, op de 
speciale formulieren, gericht aan het college van burgemeester en schepenen. De aanvragen moeten 
ingediend worden voor 30 september, laattijdige aanvragen kunnen niet aanvaard worden. 
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd de nodige formulieren op te stellen. 
 
 
Art.21 
De toepassing van dit reglement wordt elk jaar afhankelijk gesteld van het inschrijven van een krediet 
in het budget van lokaal bestuur Mortsel en de goedkeuring hiervan.  
 
 
Art.22 
 
De aanvrager dienst een dossier in met het officiële formulier. 
Het college neemt een beslissing over het dossier, na het advies van de betrokken administratie. 
Door het indienen van een subsidieaanvraag, aanvaardt de indiener alle controle door het lokale 
bestuur op de aanwending van de toelage. 
 
Art.23  
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het uitwerken van: 
1. de uitvoeringsmodaliteiten van dit reglement; 
2. alle verdere praktische regelgeving van om het even welke aard (vastleggen van 
aanvraagformulieren, enz.). 
 
 
Art.24 
Wanneer bij de controle van het dossier blijkt dat de vereniging frauduleuze verklaringen heeft 
afgelegd, kan het college beslissen de subsidiëring van dat jaar geheel of gedeeltelijk in te houden. 
De betreffende vereniging zal hiervan op de hoogte gebracht worden. De vereniging beschikt dan over 
een periode van één maand na kennisgeving om schriftelijk beroep aan te tekenen. Na deze termijn 
neemt het college van burgemeester en schepenen een definitieve beslissing. 
 


