
SUBSIDIEREGLEMENT WERELDRAAD/STEDELIJKE RAAD VOOR 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOUDENDE TOEKENNING VAN 

SENSIBILISATIESUBSIDIES 
 
 
Art.1 - Doelstelling tot het verlenen van subsidies 
Het stadsbestuur van Menen wil verenigingen en scholen stimuleren tot het sensibiliseren/ 
informeren van de bevolking inzake de Noord-Zuidproblematiek. Daartoe verleent het jaarlijks 
budgetten binnen de perken van de door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten voor 
ontwikkelingssamenwerking,  
Deze subsidies dienen zowel voor verbredende als verdiepende initiatieven alsook om nieuwe 
impulsen te creëren en zijn gericht op minimaal de entiteit Menen. De basistoelagen die 
lidverenigingen van de Wereldraad kunnen krijgen, zijn bedoeld als erkenning en ter ondersteuning 
van de werking van de verenigingen ontwikkelingssamenwerking. Ze helpen mee de continuïteit van 
de werking van deze verenigingen te verzekeren.  
Samenwerking met andere organisaties (al dan niet verenigingen ontwikkelingssamenwerking), het 
aanbieden van externe vorming alsook het meewerken met de 11.11.11-campagne worden als 
pluspunten aanzien. 
Projecten die zich afspelen in het Zuiden (zgn. ontwikkelingslanden) vallen buiten dit 
subsidiereglement. 
 
Art.2 - Soorten subsidies 
Om deze doelstellingen te ondersteunen kunnen drie soorten subsidies worden verleend: 
- een basistoelage 
- een 3-jaarlijkse bijzondere toelage 
- een activiteitensubsidie 
 
Art. 3 - Financiële verdeelsleutel  
Het totale krediet wordt als volgt over de verschillende categorieën subsidies verdeeld: 
- 30 % van het budget wordt voorzien als basistoelage aan lidverenigingen van de Wereldraad. Dit 
bedrag wordt gelijkmatig verdeeld over het aantal erkende aanvragen (= basistoelage). Beperking: 1 
vereniging kan maximaal de helft van dit bedrag bekomen.  
- Van het 70% resterende budget kan 10% gaan naar een bijzonder project/ evenement/ activiteit van 
een lidvereniging van de Wereldraad (= bijzondere toelage). 
- Het saldo van het budget (zijnde 63 of 70% van het totale budget) wordt voorzien voor diverse 
projectwerkingen/activiteiten in de gemeente, door lidverenigingen van de Wereldraad of door 
externe organisaties, zoals scholen, sociaal-culturele verenigingen, jeugdverenigingen, andere feitelijke 
verenigingen, … (= activiteitensubsidie). Een groot deel van deze variabele subsidies wordt 
voorbehouden voor lidverenigingen van de Wereldraad en een kleiner deel kan gaan naar externe 
verenigingen. (Voor de precieze verdeling hiervan zie verder punt 6.) 
 
Art. 4 - Basistoelage aan subsidiegerechtigde organisaties/verenigingen 
De bedoeling van de basistoelage is tussenkomen in de normale werkingskosten (vergoeden van 
telefoon- en verzendingskosten, print- en kopieerwerk, …).  
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een basistoelage moeten de verenigingen of 
organisaties aan de volgende voorwaarden voldoen:  
 Hoofddoelstelling van de organisatie/vereniging is het werken rond de Noord-Zuidproblematiek 

en/of mensenrechten en/of vredeseducatie. 
 De vereniging is op dit vlak minstens twee jaar actief in Menen én is minstens één jaar lid vd 

Wereldraad.  
 De vereniging wordt gerund door vrijwilligers. 
 De vereniging heeft een plaatselijke afdeling en/of aantoonbare werking in Menen.  
 De zetel of het secretariaatsadres van de vereniging/afdeling is in Menen gelegen. 



 Jaarlijks wordt een lijst van de bestuursleden (met naam en adres) doorgegeven aan de 
Wereldraad. Het bestuur moet uit minimum 3 personen samengesteld zijn en minstens 1/3 van 
het bestuur moet woonachtig zijn te Menen. 

 De vereniging is actief lid van de Wereldraad en woont daartoe minimum 2/3 van het totale 
aantal vergaderingen per jaar bij. Bij medewerking met de Wereldraad-activiteiten voor een 
extern publiek wordt de vereniging beloond met punten voor de activiteitensubsidies. 

 De werking van de vereniging is gericht op een ruim publiek – sensibiliseren vormt een belangrijk 
onderdeel van de werking - dit naar minimaal de entiteit Menen en indien mogelijk ook naar 
specifieke doelgroepen toe. 

 De vereniging moet jaarlijks een beknopt financieel verslag voorleggen waaruit de werking blijkt. 
Dit verslag wordt voorgelegd aan het dagelijks bestuur van de Wereldraad. De vereniging moet 
de controle van de gemeente aanvaarden. 

 Om een basistoelage te verkrijgen, mag de vereniging geen werkingssubsidies via een ander 
gemeentelijk reglement ontvangen. 

 De vereniging is geen onderdeel van een andere plaatselijke vereniging of organisatie die reeds 
een basistoelage krijgt van de Wereldraad/de Stad. 

 
Nieuwe verenigingen die tot de Wereldraad willen toetreden en een basistoelage willen bekomen, 
dienen een erkenningsaanvraag te richten tot het dagelijks bestuur van de Wereldraad. Het 
aanvraagdossier (voor het bekomen van de 1e subsidietoelage) bevat volgende gegevens: 

- De oprichtingsdatum van de vereniging 
- Een exemplaar van de statuten of een omschrijving van de doelstellingen van de vereniging 
- De samenstelling van het bestuur (minimum 3 personen, minstens 1/3 van het bestuur moet 
woonachtig zijn te Menen) 
- De zetel van de vereniging en/of secretariaatsadres is gelegen in Menen 
- Het rekeningnummer van de vereniging 
- Een beknopt en overzichtelijk werkings- en financieel verslag van het voorbije jaar 

Het dagelijks bestuur van de Wereldraad waakt over de voorwaarden om als vereniging 
subsidiegerechtigd te zijn. 
 
Art. 5 - Bijzondere toelage  
Van het (na vastlegging van de basissubsidie) resterende bedrag kan 10 % worden afgehouden ter 
financiering van bijzondere evenementen of activiteiten van lidverenigingen van de Wereldraad (zoals 
een bijzondere herdenking of jubileumjaar van de vereniging of ontvangen van bezoekers uit het 
Zuiden op uitnodiging van de vereniging of …).  
Deze ‘bijzondere toelage’ kan slechts om de 3 jaar door eenzelfde vereniging worden bekomen. 
Deze initiatieven moeten bovendien aan volgende criteria voldoen: 

- eenmalig zijn 
- niet binnen de normale werking van de vereniging vallen 
- minimaal de bevolking van de entiteit Menen bereiken  

Bij het niet toekennen van de bijzondere toelage, wordt het bedrag bij het resterend budget voor de 
activiteitensubsidies gevoegd. 
 
Art. 6 - Activiteitensubsidies  
De ‘activiteitensubsidies’ dienen voornamelijk voor projecten en sensibilisering in de entiteit Menen. 
Maximum 25 % van het totaalbudget voor activiteitensubsidies kan naar externe verenigingen gaan. 
Minimum 75 % van het totaalbudget voor activiteitensubsidies blijft voor lidverenigingen van de 
Wereldraad voorbehouden.   
Per aanvraag van een externe vereniging wordt 3% afgehouden van het totale bedrag van de 
activiteitensubsidies. Het totale krediet voorbehouden aan de externe verenigingen wordt hierna via 
de toegekende punten over deze verenigingen verdeeld. Het overblijvende budget wordt 
voorbehouden voor de lidverenigingen van de Wereldraad en eveneens via de toegekende punten 
verdeeld.  



Het maximumbedrag dat per activiteit kan worden toegekend, is 80% van de volledige kostprijs van 
deze activiteit. Er kan nooit méér subsidie worden ontvangen dan men voor die activiteit kan 
aantonen. Uitzondering hierop zijn de vermelde activiteiten waarbij de vereniging zich belangeloos 
inzet (o.a. gratis aanbieden van educatieve activiteiten naar scholen en verenigingen toe en 
medewerking aan de 11.11.11-campagne). Hiervoor worden wel subsidies verschaft, met een 
maximum van € 200 per activiteit. Voor een bepaalde samenhangende reeks activiteiten (zoals 
mondiale dag of week) wordt een maximum ingevoerd van 60 te behalen punten. 
 
Volgende activiteiten komen in aanmerking voor de activiteitensubsidies, waarbij het hierbij vermelde 
puntensysteem geldt als verdeelsleutel: 
Aard van de activiteit Toegekende 

Punten 
Het zelf organiseren van activiteiten van algemeen vormende aard (zoals 
voordracht, concert, theatervoorstelling, tentoonstelling, debat, film met 
inleiding enz.) voor een breed publiek of voor een specifieke externe 
doelgroep. Een uitgebreid evenement of samenvoeging van diverse 
activiteiten van algemeen vormende aard wordt per activiteit in rekening 
genomen. Activiteiten in samenwerking met een andere vereniging of met de 
Wereldraad tellen eveneens mee. Per activiteit wordt een betaalbewijs 
afgeleverd. 

5 P  
 

Het zelf organiseren van interne activiteiten binnen de doelstellingen van de 
vereniging met inleider/spreker/artiest van buiten de vereniging. Per activiteit 
wordt een betaalbewijs afgeleverd. (Bestuursvergaderingen of 
organisatorische bijeenkomsten tellen hier niet mee.) 

3 P 

Aanbieden van educatieve activiteiten naar scholen en verenigingen toe. Per 
afzonderlijke activiteit wordt een bewijs afgeleverd. 

5 P  
 

Lessenreeksen met lesgever van buiten de vereniging. Per lessenreeks wordt 
een betaalbewijs afgeleverd. 

2 P per les  

Medewerking aan de 11.11.11-campagne (met minimum 5 personen van de 
vereniging). 

1 P per persoon en 
per dagdeel 

Informatieve of mobiliserende stand op markten, beurzen of … (let wel: niet 
louter verkoopsstand!). Per activiteit wordt een bewijs afgeleverd. 

3 P 

Zichtbaar verbruik van Fairtradeproducten op activiteiten, zowel intern als 
extern. Van elke aankoop wordt een betaalbewijs afgeleverd. 

1P per aankoopschijf 
van €100 

Voeren van een petitie die in een bredere actie gekaderd zit, of van een 
andere inhoudelijke actie op straat voor een ruimer publiek. Per activiteit 
wordt een bewijs afgeleverd. (Opgelet: online-petities tellen niet mee.) 

2 P 

Studie- en inleefreizen voor louter intern publiek waarbij vorming wordt 
aangeboden en die een link leggen met de eigen werking van de vereniging 
op lange termijn. Per reis wordt voldoende bewijsmateriaal afgeleverd. 

6 P 

Studie- en inleefreizen voor extern publiek waarbij vorming wordt 
aangeboden en die een link leggen met de eigen werking van de vereniging 
op lange termijn. Per reis wordt voldoende bewijsmateriaal afgeleverd. 

10 P 

Getuigenissen van bezoekers uit het Zuiden die op uitnodiging van de 
vereniging naar Menen overkomen. Per bezoeker wordt het nodige 
bewijsmateriaal afgeleverd.  

15 P per persoon en 
per bezoek (minstens 
2 getuigenissen!) 

Ondersteuning van of medewerking met koepelorganisaties op regionaal, 
provinciaal, nationaal of internationaal niveau waar de lokale vereniging een 
stevige inhoudelijke band mee heeft die al minstens 1 jaar bestaat. De nodige 
bewijzen doorgeven. (Enkel voor lidverenigingen Wereldraad) 

2 P per persoon en 
per activiteit in dit 
kader. 

Deelname aan vormingsdagen op regionaal, provinciaal of nationaal niveau 
georganiseerd. Per vorming wordt per persoon een aanwezigheidsbewijs 
doorgegeven. (Enkel voor lidverenigingen Wereldraad) 

1 P per persoon en 
per vorming 



Eigen tijdschrift voor eigen leden (op papier of elektronisch en met vaste 
regelmaat – minimaal 3 uitgaven per jaar - het tijdschrift moet bezorgd 
worden aan het secretariaat van de Wereldraad) (Enkel voor lidverenigingen 
Wereldraad) 

6 P per jaarwerking  

Eigen tijdschrift voor extern publiek (op papier of elektronisch en met vaste 
regelmaat – minimaal 3 uitgaven per jaar - het tijdschrift moet bezorgd 
worden aan het secretariaat van de Wereldraad) (Enkel voor lidverenigingen 
Wereldraad) 

10 P per jaarwerking 

Speciale met eigen middelen aangemaakte educatieve producten (cd of dvd 
of boek of uitgewerkt lesprogramma of … ). Dit moet bezorgd worden aan 
het secretariaat van de Wereldraad. (Enkel voor lidverenigingen 
Wereldraad) 

10 P per ‘publicatie’ 
 

 
De vereniging legt per activiteit de nodige bewijsstukken voor aan de secretaris van de Wereldraad.  
 
Art. 7 - Beperkingen en uitsluitingen 
- Er worden geen subsidies verstrekt aan politieke of religieuze initiatieven. 
- Eén vereniging kan nooit meer krijgen dan de helft van het totale budget.  
 
Art. 8 - Aanvraagprocedure voor verkrijgen van de subsidies 
Aanvraagprocedure voor de basistoelage 
De lidverenigingen van de Wereldraad moeten jaarlijks voor het verkrijgen van de basistoelage – die 
gekoppeld is aan de werking van het voorbije jaar - een schriftelijke aanvraag indienen bij de 
secretaris van de Wereldraad. Deze aanvragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 april via een 
specifiek aanvraagformulier. Dezelfde verenigingen bezorgen tevens uiterlijk op 1 april volgend op het 
werkjaar een beknopt financieel verslag van het voorbije jaar én tonen aan dat ze voldoen aan de 
voorwaarden die in artikel 4 van dit reglement worden gesteld. Laattijdig of onzorgvuldig ingediende 
aanvragen komen niet in aanmerking.  
 
Aanvraagprocedure voor de bijzondere toelage  
De lidverenigingen van de Wereldraad kunnen voor het verkrijgen van een bijzondere toelage een 
schriftelijke aanvraag indienen bij de secretaris van de Wereldraad. Deze aanvraag kan worden 
ingediend tot 1 april via een specifiek aanvraagformulier. De aanvragende vereniging toont hierbij ook 
aan dat voldaan wordt aan de voorwaarden die in artikel 5 van dit reglement worden gesteld. De 
toekenning van de bijzondere toelage gebeurt in het jaar van de aanvraag. Laattijdig of onzorgvuldig 
ingediende aanvragen komen niet in aanmerking.  
 
Aanvraagprocedure voor activiteitensubsidies  
Alle verenigingen die activiteitensubsidies willen bekomen, moeten hiertoe een gebundelde aanvraag 
indienen via een specifiek aanvraagformulier dat wordt bezorgd aan de secretaris van de Wereldraad. 
Deze aanvraag moet uiterlijk 1 april volgend op het werkjaar worden ingediend en bevat alle 
activiteiten van het voorbije jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Bij deze aanvraag worden alle 
nodige afrekeningen en bewijsdocumenten gevoegd.  
Laattijdig of onzorgvuldig ingediende aanvragen komen niet in aanmerking. Bij het ontbreken van 
bewijsdocumenten worden geen punten toegekend. 
 
Art. 9 - Behandeling van de subsidieaanvragen – advies aan CBS 
Aan de hand van de ingediende aanvragen en rekening houdend met dit reglement en met de 
kredieten voorzien in de begroting, adviseert het dagelijks bestuur van de Wereldraad het college 
van burgemeester en schepenen over de toekenning van de diverse subsidies (basistoelagen, 
bijzondere toelagen én activiteitensubsidies).  
Dit advies wordt ter inlichting overgemaakt aan de Wereldraad. Het document met de 
subsidiebedragen wordt op een Wereldraad-vergadering mondeling van motivatie voorzien. 
Het college van Burgemeester en Schepenen beslist over de toekenning van de subsidies. 



Art. 10 - Uitbetaling subsidies 
Het werkjaar loopt van 1 januari tot 31 december.  
Basistoelagen en activiteitensubsidies worden uitbetaald in het jaar volgend op het werkjaar, en wel 
via overschrijving van het toegekende bedrag op het rekeningnummer van de betreffende vereniging. 
De bijzondere toelage wordt uitbetaald in de loop van het jaar waarin het bijzondere evenement 
plaatsvindt, via overschrijving van het toegekende bedrag op het rekeningnummer van de betreffende 
vereniging. 
Uitbetaling van de subsidies gebeurt binnen de perken van de door de Gemeenteraad goedgekeurde 
kredieten en na toekenning van de subsidie door het Schepencollege. 
 
Art. 11 - Controle en betwisting 
Het College van burgemeester en schepenen wordt ertoe gemachtigd alle onderzoeken in te stellen 
die nodig of nuttig zijn in verband met de betoelaging. Tevens is het College gemachtigd om nazicht 
uit te oefenen op de juistheid van de verstrekte gegevens. Bij een onrechtmatig verkregen toelage of 
vaststellen van inbreuken heeft het stadsbestuur het recht om de toelage volledig of gedeeltelijk terug 
te vorderen. 
In geval van betwisting, is het College van burgemeester en schepenen bevoegd om een beslissing te 
nemen. 
 
Art. 12 - Publicitaire afspraken 
Op alle publiciteit voor de activiteiten waarvoor steun wordt aangevraagd, dient de vermelding ‘met 
steun van het stadsbestuur Menen’ en het logo van de Wereldraad te worden aangebracht. 
 
Art. 13 - Inwerkingtreding en opheffingsbepalingen 
Dit subsidiereglement treedt in werking met ingang van 1 april 2015.  
 
Art. 14 - Bekendmaking 
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het Gemeentedecreet, 
door bekendmaking op de website en door inschrijving in het gemeentelijk register der 
bekendmakingen.  
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