REGLEMENT TER ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN VERENIGINGEN
VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IN LIEVEGEM
Gemeenteraad 18 december 2019

1. Algemene bepalingen
Het gemeentebestuur van Lievegem kan aan de door haar erkende verenigingen voor
ontwikkelingssamenwerking subsidies verlenen ter ondersteuning van hun plaatselijke werking in
Lievegem.

2. Bepalingen inzake erkenning
2.1. Erkenningsvoorwaarden
Om als vereniging of organisatie voor ontwikkelingssamenwerking in Lievegem erkend te worden
dient voldaan te worden aan volgende voorwaarden:
- De organisatie of een feitelijke vereniging moet werken rond internationale
ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en/of thema’s die bijdragen tot mondiale
solidariteit.
- enkel feitelijke verenigingen of organisaties met rechtspersoonlijkheid kunnen subsidie
ontvangen.
Definitie “feitelijke vereniging” : elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van 2 of meer natuurlijke personen die
in onderling overleg een activiteit organiseren met het oog op de verwezenlijking van een onbaatzuchtige
doelstelling, met uitsluiting van enige winstverdeling onder haar leden en bestuurders, en die een rechtstreekse
controle uitoefenen op de werking van de vereniging”

-

De vereniging of organisatie moet zijn zetel hebben op het grondgebied van Lievegem
Minstens één jaar actief zijn in Lievegem
Geen commerciële, handels- of winstdoeleinden nastreven
Geen politieke vereniging zijn
Een bankrekeningnummer hebben op naam van de feitelijke vereniging of de organisatie.
Een vereniging komt slechts in aanmerking voor deze subsidie zover ze geen andere
gemeentesubsidies ontvangen

2.2. Erkenningsaanvraag
De erkenningsaanvraag wordt éénmalig gericht aan het college van burgemeester en schepenen
en bevat minimum volgende gegevens:
- Naam en gegevens van de organisatie of vereniging
- Gegevens van de plaatselijke vertegenwoordiger in Lievegem
- Vermelding van de oprichtingsdatum
- Samenstelling van het bestuur
- Een exemplaar van de statuten of een omschrijving van de doelstellingen van de vereniging of
organisatie
Elke wijziging in bovenstaande gegevens dient bij een nieuwe aanvraag vermeld te worden.
De erkenning van de vereniging wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen
op voordracht van de Lokaal Mondiale Raad. Het college motiveert haar antwoord schriftelijk indien
het advies van de Lokaal Mondiale Raad niet opgevolgd wordt.
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3. Bepalingen inzake subsidiering
3.1. Werkingssubsidie
De werkingssubsidie bedraagt maximum 400 euro per erkende vereniging of organisatie per
kalenderjaar.
De subsidies worden door de gemeente verleend binnen de perken van het krediet dat hiertoe werd
voorzien in het meerjarenplan. Als blijkt dat het vastgelegde krediet niet toereikend is om aan alle
aanvragers de maximale subsidie uit te betalen, zal de subsidie evenredig worden verdeeld over de
aanvragers.
De vereniging of organisatie moet zich aansluiten bij de Lokaal Mondiale Raad, actief
deelnemen aan de werking ervan en regelmatig aanwezig zijn op vergaderingen (cfr. artikel 5
Statuten Lokaal Mondiale Raad).

3.2. Procedure en administratieve afhandeling
3.2.1. Ten laatste 2 maanden voor de uiterlijke indieningsdatum worden inwoners en
verenigingen van Lievegem door publicatie in de Lievelink en via de website ingelicht over
de te volgen procedure.
3.2.2. De verenigingen en organisaties die reeds in het verleden subsidies ontvingen worden
ingelicht via e-mail
3.2.3. De aanvragen worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen,
Kasteeldreef 72, 9920 Lievegem, voor 15 maart.
3.2.4. De aanvraagformulieren worden bij voorkeur elektronisch ingediend aan
college@lievegem.be, Kasteeldreef 72, 9920 Lievegem
3.2.5. Formulieren zijn te verkrijgen via de website Lievegem https://www.lievegem.be/leven-enwelzijn/lokaal-mondiaal-beleid
3.2.6. Laattijdige aanvragen zijn onontvankelijk
3.2.7. Deze schriftelijke aanvraag bevat een werkingsverslag van het voorbije kalenderjaar.
Het werkingsverslag bevat minimum volgende gegevens:
-

-

een overzicht en omschrijving van de werking in Lievegem (activiteiten, acties,…) van
het werkjaar voorafgaand aan de aanvraag. Om in aanmerking te komen dienen
minstens 2 activiteiten te hebben plaats gevonden op het grondgebied van Lievegem.
het aantal bereikte personen per activiteit
een financieel overzicht van de uitgaven van de organisatie of vereniging voor
activiteiten of werking in Lievegem (geen uitgaven in het kader van een project in een
DAC-land)

3.2.8. De subsidieaanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de Lokaal Mondiale Raad.
3.2.9. De dienst lokaal mondiaal beleid formuleert een officieel advies dat ter goedkeuring aan de
gemeenteraad wordt voorgelegd, met daarin:
- De lijst van ontvankelijke en niet-ontvankelijke projecten
- Een motivering voor de niet-ontvankelijke projecten
- Een voorstel tot subsidieverdeling
3.2.10. Op basis van dit advies legt het college van burgemeester en schepenen, binnen de perken
van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de
bepalingen van dit reglement, de subsidies vast en kent ze toe. De toegekende subsidies
worden uiterlijk uitbetaald op 30 september van het jaar waarin de subsidies worden
aangevraagd.
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3.2.11. De aanvrager die in het kader van dit reglement meent onjuist gesubsidieerd te zijn of op
enige wijze benadeeld, kan hiervan klacht indienen bij het college van burgemeester en
schepenen tot 3 maanden na de beslissing.
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