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REGLEMENT PROJECTSUBSIDIE INTEGRATIE 
 
ontmoeting stimuleren tussen bevolkingsgroepen van diverse afkomst en werken aan participatie van inwoners met 

een migratieachtergrond aan het maatschappelijk leven in de stad. 
 
Artikel 1: Begrotingskrediet 
 
Het subsidiereglement voorziet subsidies inzake samenleven in diversiteit. 
 
De projectsubsidie vindt zijn basis in de Vlaamse beleidsprioriteiten integratie 1 (sociale cohesie) en is 
overeenkomstig de actie integratie 44 en 45van het meerjarenplan Menen 2014-2019.  
 
Binnen de perken van de kredieten, voorzien op de begroting van het Stadsbestuur Menen, kan het college 
van burgemeester en schepenen jaarlijks subsidies toekennen aan nieuwe integratiebevorderende projecten 
die door erkende organisaties, feitelijke verenigingen en/of vzw’s worden uitgevoerd.  
 
Artikel 2:  Aard van de projecten 
 
Definitie: een project is een doelgerichte activiteit, beperkt in tijd, ruimte, geld en mankracht met de 
vastomlijnde en duidelijke doelstellingen, doelgroepen, middelen en methodes. De subsidie kan niet 
gebruikt worden voor de reguliere werking van de organisatie. 
 
De projectsubsidie wil vooral initiatieven financieel ondersteunen die vernieuwend zijn en als doel hebben: 
ontmoeting, interculturele uitwisseling of vorming, werken aan positieve beeldvorming, het verhogen van de 
toegankelijkheid en de participatie van etnisch culturele minderheden. 
 
Een project kan slechts één maal betoelaagd worden.  
Elke erkende organisatie, feitelijke vereniging of vzw uit Menen kan voor een projectsubsidie in aanmerking 
komen.  
 
Verduidelijking definitie:  
Een feitelijke vereniging bestaat uit twee of meer mensen (woonachtig in Menen) die zich verenigen om een 
gemeenschappelijk doel te bereiken. Indien de feitelijke vereniging niet erkend of gekend is in Menen dient 
men het volgende aan te tonen: naam van de vereniging, doel, verantwoordelijke, werkwijze en taken. Dit 
als bijlage bij het aanvraagformulier. 
 
Een feitelijke vereniging opgericht en bestuurd door groepen van inwoners met een migratieachtergrond 
die in Menen wonen noemen we een zelforganisatie. 
 
Volgende activiteiten komen NIET in aanmerking: 

 Godsdienstonderricht of religieuze activiteiten (behalve gezamenlijke projecten met min 3 diverse 
levensbeschouwingen) 

 Feesten die deel uitmaken van de beoefening van erediensten als dusdanig 
 Uitsluitend dienst- en hulpverlening 
 Uitsluitend sportbeoefening 
 Uitsluitend muziek, dans- en taalcursussen of recreatieve activiteiten 
 Huiswerkondersteuning en/of Nederlands taalonderricht zonder professionele begeleiding 
 Activiteiten buiten het grondgebied Menen 
 Politieke doelstellingen 
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Voor de subsidiëring van exclusieve culturele, sport- en jeugdactiviteiten wordt op actieve wijze door-
verwezen naar de geëigende diensten. De projecten mogen niet strijdig zijn aan de doelstellingen 
goedgekeurd in het beleidsplan van de stad Menen. 
 
Artikel 3: De projectsubsidie 
 
Een projectsubsidie is een eenmalige subsidie die de aanvrager kan krijgen voor een welbepaald project. De 
projectsubsidie is een variabel bedrag en verschilt voor elke aanvraag.  
 
Elke erkende organisatie, feitelijke vereniging of vzw uit Menen, uitgezonderd een overheidsinstantie, kan 
een aanvraag tot projectsubsidie indienen.  
  
Projectaanvragen krijgen 50% van de kosten terugbetaald met een maximum van 300 euro. Indien minstens 
één partner een allochtone organisatie of zelforganisatie is*, krijgt de aanvrager 75% van de kosten 
terugbetaald met een maximum van 500 euro.  
 
*(zelf)organisaties die opgericht en bestuurd worden door groepen van inwoners met een migratieachtergrond die in Menen 
wonen 
 
Volgende onkosten kunnen betoelaagd worden: 

 Drukwerk voor promotie van de activiteit 
 Huur materiaal en zaal 
 Aankoop materiaal 
 Vergoeding (inclusief vervoersonkosten) externe deskundigen in functie van een debat of vorming, 

op basis van een schriftelijke overeenkomst en/of betalingsbewijs (met een maximum van 100 euro 
betoelaging) 

 Vergoeding (inclusief vervoersonkosten) voor muziekgroepen of dansers indien zij deel uitmaken 
van de activiteit, op basis van een schriftelijke overeenkomst en/of betalingsbewijs (met een 
maximum van 100 euro betoelaging) 

Personeelskosten, telefoonkosten en vervoerskosten komen niet in aanmerking. 
 
De projectsubsidie integratie kan niet gecombineerd worden met andere projectsubsidies vanuit de stad 
Menen of zijn adviesraden. Een organisatie erkend door de stad Menen kan een projectsubsidie integratie 
aanvragen en daarnaast de jaarlijkse subsidie van een stedelijke adviesraad ontvangen. 
 
Elke erkende organisatie, feitelijke vereniging of vzw kan maximum 3 projectsubsidies integratie aanvragen 
per jaar en moet deze toelage gebruiken voor het doel waarvoor zij is toegekend en het gebruik ervan 
kunnen rechtvaardigen. 
 
Artikel 4:  De aanvraag  
 
De aanvraag gebeurt schriftelijk en aan de hand van het geijkte aanvraagformulier. Dit is te verkrijgen via de 
stedelijke website of via de integratiedienst. Dit dient u minstens 2 maanden vóór de start van het project 
in.  
 
De aanvraag moet volgende elementen bevatten: 

 Opgave van de rechtsvorm, samenstelling en de zetel van de vereniging of organisatie 
 Een concrete omschrijving en motivering van het project, rekening houdend met de bovenvermelde 

criteria 
 Begin en einddatum van het project 
 Fasering of programma van het project 
 Begroting van het project (verwachte in- en uitgaven, eigen inbreng) 
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Artikel 5:  De beoordeling 
 
Elke aanvraag wordt door de integratiedienst getoetst aan het reglement.  
De ingediende projecten worden behandeld door een commissie bestaande uit de bevoegde schepen, de 
stadssecretaris, de integratieambtenaar en een deskundige uit de stuurgroep integratie.  
Het project aangevuld met de adviezen van de commissie en met een voorstel van subsidiebedrag, worden 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen voor goedkeuring.   
Uiterlijk 1 maand na het indienen van de aanvraag wordt de aanvrager schriftelijk geïnformeerd over het al 
dan niet toekennen van de projectsubsidie. 
 
Artikel 6:  Modaliteiten na goedkeuring 
 
Voor het project waarvoor subsidie werd toegekend, wordt op de promotie (uitnodigingen, folders, flyers, 
affiches, …) vermeld: “met ondersteuning van de stad Menen” en/of wordt het logo van de stad Menen 
afgebeeld. 
 
Uiterlijk 1 maand na de vooropgestelde einddatum van het project moet een balans van de gemaakte 
kosten en inkomsten ingediend worden bij de dienst integratie. De verantwoording moet voldoende 
gedetailleerd zijn om de controle van de gegevens mogelijk te maken. 
 
Het aanvraagdossier wordt vervolledigd met: 

 Een duidelijk werkingsverslag via het geijkte evaluatieformulier  
 Financieel verslag ondertekend door twee leden (van elke partner/organisatie één handtekening) 
 Bewijsstukken 

 
De aanvrager ontvangt het toegekende bedrag, na het definitief aanvaarden van de stavingstukken door de 
integratiedienst. Bewijsstukken zijn duplicaten van facturen of betalingsbewijzen waarop duidelijk de naam 
van de winkel staat en waarop de aard van de kost vermeld is. 
 
Artikel 7: Betwistingen 
 
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de mogelijke betwistingen bij de toepassing van dit 
reglement. Het heeft daarenboven het recht aanvullende inlichtingen of bewijsstukken te vragen indien de 
voorgelegde documenten niet als staving zouden volstaan. 
Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of wanneer de voorwaarden van dit reglement niet worden 
nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen de subsidie geheel of gedeeltelijk weigeren, de 
toegekende subsidie terugvorderen of de vereniging van verdere subsidiëring uitsluiten. 
 
Artikel 8: Gemeenteraad 
 
Dit reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 31 maart 2014, is van kracht vanaf 1 april 2014. 
 
 


