Aangepast reglement voor de subsidiëring van de Mechelse verenigingen voor
de derde leeftijd geldend vanaf 2005
1. Het doel van de toelageregeling is om de Mechelse verenigingen voor de derde leeftijd
die een permanente werking hebben, in deze werking te ondersteunen door een
toelage in geld. De werking wordt gewogen door een puntensysteem.
2. Binnen de perken van de jaarlijks opgenomen begrotingskredieten wordt onder de
hiernavolgende voorwaarden een stadstoelage verleend aan de verenigingen voor de
derde leeftijd.
3. Om betoelaagd te kunnen worden moet de vereniging:
- in Mechelen gevestigd zijn;
- reeds aangesloten zijn bij de Stedelijke Adviesraad voor Senioren gedurende ten
minste één kalenderjaar en actief deelnemen aan de werking, alsmede op regelmatige
basis, minstens de helft van de vergaderingen bijwonen;
- geen winstgevende oogmerken hebben:
- geen jaarlijkse toelage in geld vanwege de stad genieten buiten dit reglement:
- een eigen bestuur hebben;
4. De toelage wordt slechts toegekend na het voorleggen van een aanvraag daartoe, ten
laatste op 30 juni van het lopende jaar, en heeft betrekking op de activiteiten van het
voorgaande kalenderjaar.
Een aanvraag omvat:
- een document met vermelding van samenstelling van bestuur met aanduiding van de
afgevaardigde bij de SARS en lokaal, met alle adresgegevens;
- een gedetailleerd verslag over de gerealiseerde activiteiten met vermelding van datum,
begin en einduur, het aantal deelnemers en al dan niet openstaand voor niet leden,
onder te verdelen per categorie, tijdens het vorige kalenderjaar met toevoeging van de
bewijsstukken;
- een nota met de noodzakelijke vermeldingen om de uitbetaling te kunnen doen;
- een nota met vermelding van de wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, de
statuten of de structuur van de vereniging.
Al deze documenten moeten ondertekend worden door de persoon die hun vereniging
vertegenwoordigt in de Stedelijke Adviesraad voor Senioren en door de
voorzitter(of)secretaris.
5. Ingeval bedrog wordt vastgesteld verliest de in gebreke gebleven vereniging het recht
op toelage voor het desbetreffende subsidiejaar en deze voor het lopende
kalenderjaar. De eventueel ten onrechte verkregen toelage zal worden
teruggevorderd.
6. In geval van betwisting over de toepassing van dit reglement dient het College van
Burgemeester en Schepenen een met reden omkleed besluit te treffen, binnen de
maand nadat zij in kennis werd gesteld van het probleem.
De periode waarbinnen schriftelijk bezwaar kan aangetekend worden door de
verenigingen wordt beperkt tot één maand nadat de verenigingen door de stad
Mechelen op de hoogte werden gebracht van de toegekende toelage.
7. Het bedrag dat verdeeld zal worden over de verschillende verenigingen wordt bepaald
door een puntensysteem:
- 50 punten : periodieke activiteiten minimum 15 per jaar, of wekelijks, of
maandelijks enkel voor leden.

-

100 punten : activiteiten met een vormend karakter, ook sport en
gezondheidsbevorderende activiteiten, buiten Mechelen enkel voor leden.

-

150 punten: activiteiten met een vormend karakter, ook sport en
gezondheidsbevorderende activiteiten, in Mechelen en enkel voor leden.
250 punten: activiteiten met een vormend karakter in Mechelen en openstaand
voor niet-leden.
300 punten maximum (na advies) per maand voor vrijwilligerswerkinitiatieven
vanuit de verenigingen naar Woonzorgcentra, personen met een beperking en
kansengroepen met geen minimum inzet van 8 vrijwilligers. Het initiatief dient
schriftelijk (bondig) verantwoord te worden door de instantie waar de activiteit
plaats vond.
300 punten per keer dat een vereniging gebruikt maakt van en samen
werkt met een lokaal dienstencentrum(recreatieve/vormingsactiviteit…);
met een max. van 5000 punten indien deze activiteit op regelmatige
basis/wekelijks plaats vindt.
350 punten: voor activiteiten, zelf georganiseerd in Mechelen, vermeldend dat de
vereniging de organisatie tot deelneming op zich neemt , met een vormend
karakter en openstaand voor niet leden.

-

-

-

De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de Stedelijke Adviesraad voor Senioren
worden door deze instantie gemandateerd om het stadsbestuur te adviseren inzake de
toekenning van het aantal punten en de eventuele schrapping van activiteiten die niet
voldoen aan de vereiste criteria.
8. Uitsluitingen:
- Activiteiten die niet door de vereniging maar door individuele leden werden
ingericht.
- Activiteiten voor minder dan 8 leden.
- Activiteiten die niet voor alle leden openstaan
- Bij gebrek aan voldoende informatie zal de laagste categorie worden weerhouden
- Bij gebrek aan enig bewijsstuk wordt de activiteit niet betoelaagd
- Bij de organisatie van diverse activiteiten op het zelfde ogenblik en op dezelfde
locatie, zal slechts 1 activiteit in aanmerking komen,degene die in de hoogste
categorie valt.
- Een reis, ongeacht het aantal dagen dat de reis duurt, zal slechts 1x 100 punten
opleveren.
9. De waarde van een punt is gelijk aan het op het dienstjaar voorziene krediet gedeeld
door het totale aantal punten van het jaar toegekend aan alle verenigingen.
10. De uitbetaling van de toelage zal gebeuren nadat de periode van algemeen toezicht
door de Provinciegouverneur en de periode voor uitspraak door het College van
Burgemeester en Schepenen over eventuele betwistingen verstreken is.
11 Dit reglement is van kracht vanaf 01/01/2005 (activiteiten van werkingsjaar 2004).

