
Reglement: Werkingsondersteuning
vrijetijdsverenigingen
1. Definities
In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:

Vrijetijdsvereniging: Feitelijke verenigingen of verenigingen zonder winstoogmerk die gevestigd zijn in het district
Berendrecht-Zandvliet-Lillo en/of die hun activiteiten uitoefenen op het grondgebied van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.
De activiteiten van deze verenigingen zijn gericht op de vrijetijdsbeleving van de actieve leden van de vereniging en inwoners
van het district.
Actieve leden: Leden die deelnemen aan de activiteiten van de vereniging.
Reguliere werking: De werking van een vereniging met activiteiten voor actieve leden die met een bepaalde regelmaat
plaatsvinden.

2. Ingangsdatum
Dit reglement gaat in op 01/01/2023.

3. Einddatum
Dit reglement eindigt op 31/12/2025.

4. Doel van de ondersteuning
District Berendrecht-Zandvliet-Lillo wil verenigingen ondersteunen in hun werking zodat zij een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod kunnen
uitwerken en de leden aangemoedigd worden om te participeren aan het lokaal verenigingsleven. 

5. Ondersteuningsverstrekker
De ondersteuning wordt verstrekt door district Berendrecht- Zandvliet- Lillo.

6. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning
Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo ondersteunt vrijetijdsverenigingen die tijdens het voorbije werkingsjaar voldoen aan de
volgende voorwaarden:

minimum 51% van de leden van de vrijetijdsvereniging zijn woonachtig in district Berendrecht-Zandvliet-Lillo;
de vrijetijdsvereniging heeft minstens 5 actieve leden;
de vrijetijdsvereniging oefent haar activiteiten uit op het grondgebied van district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Een uitzondering
kan voorzien worden wanneer de vereiste infrastructuur, noodzakelijk voor de uitoefening van de activiteiten van de vereniging,
niet aanwezig is op het grondgebied of niet beschikbaar is. In dit geval moet de vereniging een aantoonbare verankering
hebben met district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Stedelijke diensten, dochterbedrijven van de stad, politieke partijen en politiek, ideologisch of religieus gebonden verenigingen
kunnen in principe geen aanvraag indienen om ondersteuning te verkrijgen.

7. Wat ondersteunen we
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District Berendrecht-Zandvliet-Lillo ondersteunt vrijetijdsverenigingen die een reguliere werking organiseren op het grondgebied van
het district.  

De reguliere werking van de vrijetijdsverenigingen moet voldoen aan volgende specifieke criteria:
de vrijetijdsvereniging organiseert minstens 10 activiteiten per jaar voor haar actieve leden;
de activiteiten zijn gericht op de actieve leden van de vereniging en de inwoners van district Berendrecht-Zandvliet-Lillo;
de werking heeft aandacht voor iedereen, ongeacht afkomst, functiebeperkingen, leeftijd, gender of seksuele geaardheid.

De vrijetijdsvereniging gebruikt het sponsorlogo van district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en dit logo staat duidelijk leesbaar op alle
communicatie.

Een aanvraag voor een werkingsondersteuning kan geweigerd worden als deze:
in strijd is met de openbare veiligheid;
een gesloten karakter heeft;
louter winstgevend of commercieel van aard is of om een fondsenwerving of benefiet gaat;
een louter religieus, politiek of ideologisch karakter heeft.

8. Aanvraag
De ondersteuning wordt ieder jaar uiterlijk op 30 september aangevraagd.  

Het aanvraagformulier is terug te vinden op www.vrijetijdscentrumdeschelde.be en wordt digitaal ingediend.
De aanvraag bevat minstens volgende gegevens: 

een toelichting over de reguliere werking;
een activiteitenverslag over het voorbije werkingsjaar;
het aantal georganiseerde activiteiten in het voorbije werkingsjaar;
een ledenlijst met de actieve leden (met opgave van de woonplaats).

Indien van toepassing verstrekt de vrijetijdsvereniging bijkomend gegevens:
een bewijs van de plaats van de infrastructuur;
informatie met betrekking tot de verhuur of het gedeeld gebruik van deze infrastructuur;
informatie over de vorming die de vrijetijdsvereniging inricht of de vorming die leden en/of lesgevers voor de vereniging
volgden;
informatie over de toepassing van kansentarief.

De ontvangst en de volledigheid van de ondersteuningsaanvraag wordt bevestigd binnen een termijn van 7 kalenderdagen met een
ontvangstmelding.

Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt de stad of het district aan de aanvrager een melding waarin wordt
meegedeeld dat de aanvraag onvolledig is en dat de nodige aanvullende informatie moet worden overgemaakt binnen een termijn
van 14 kalenderdagen.

Als het dossier niet binnen de opgelegde termijn vervolledigd wordt zal de aanvraag geweigerd worden.

9. Beslissing
Het bevoegde orgaan beslist over de ondersteuningsaanvraag binnen de voorziene kredieten in het meerjarenplan van het district
Berendrecht-Zandvliet-Lillo, na ontvangst van de volledige aanvraag.

10. Financiële ondersteuning
Het bedrag van de ondersteuning bedraagt maximum 750,00 EUR.
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Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo ondersteunt vrijetijdsverenigingen die voldoen aan de voorwaarden zoals vastgelegd in dit reglement
met een basisondersteuning van 150,00 EUR.

Vrijetijdsverenigingen die recht hebben op deze basisondersteuning, kunnen extra ondersteuning krijgen als ze voldoen aan bepaalde
bijkomende criteria.

Indien een vereniging één tot zeven punten behaalt op deze criteria, wordt een bijkomende ondersteuning van 200,00 EUR
toegekend
Indien een vereniging acht tot tien punten behaalt op deze criteria, wordt een bijkomende ondersteuning van 400,00 EUR
toegekend
Indien een vereniging elf tot veertien punten behaalt op deze criteria, wordt een bijkomende ondersteuning van 600,00 EUR
toegekend

Criterium Specifieke voorwaarde(n) Punten

Het aantal leden woonachtig in
het district Berendrecht-
Zandvliet-Lillo

Minstens 60% van de actieve leden van de
vereniging woont in het district 1 punt 

Vestiging De vereniging is gevestigd in het district
Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2 punten

Infrastructuur 
- Huur 
- Verhuur

De vereniging huurt infrastructuur voor het
uitoefenen van haar activiteiten 
De vereniging verhuurt haar infrastructuur aan
derden of stelt deze ter beschikking van derden

1 punt 

1 punt 
 

Aantal leden

5 tot 15 leden 
16 tot 30 leden 
31 tot 70 leden 
71 of meer leden 

1 punt
2 punten
3 punten
4 punten

Aantal activiteiten

De vereniging organiseert per jaar verschillende
activiteiten:  

10 tot 20 activiteiten
21 tot 40 activiteiten
41 tot 60 activiteiten 
61 of meer activiteiten 

1 punt 
2 punten 
3 punten 
4 punten

Vorming 
De vereniging richt zelf een vorming in of de leden
of lesgevers volgen voor de vereniging een vorming

1 punt als de vereniging zelf vorming
inricht 
1 punt als leden of lesgevers een vorming
volgen voor de vereniging

Kansentarief De vereniging biedt een kansentarief aan haar
leden aan 1 punt 

11. Termijnen voor uitbetaling
De toegekende ondersteuning wordt uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar van aanvraag uitbetaald. 

12. Rapportage
De rapportage maakt integraal deel uit van ondersteuningsaanvraag, opgenomen in artikel 8 van dit reglement.  

13. Gegevensbescherming
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Als district Berendrecht-Zandvliet-Lillo in het kader van dit reglement persoonsgegevens moet verwerken, zal dit steeds gebeuren in
overeenstemming met de huidige geldende privacywetgeving waaronder de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
(algemene verordening gegevensbescherming). Meer informatie over hoe persoonsgegevens worden verwerkt, kan terug gevonden
worden via www.antwerpen.be. Vragen kunnen gemaild worden naar informatieveiligheid@antwerpen.be

14. Vervanging
Dit reglement vervangt het reglement 'Werkingstoelagen Berendrecht-Zandvliet-Lillo', goedgekeurd door de districtsraad van Berendrecht-
Zandvliet-Lillo op 21 oktober 2019 (jaarnummer 80).

15. Toepasselijke bepalingen
De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen’ is van
toepassing, evenals alle andere toepasselijke wettelijke regels.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer
595).
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