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ARTIKEL 1 – DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 

Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 kan het college van 

burgemeester en schepenen van Vorselaar binnen de beschikbare middelen daartoe 

goedgekeurd in het meerjarenplan een subsidie toekennen ter ondersteuning van 

buurtverenigingen. 

Het lokaal bestuur van Vorselaar erkent het belang van een hecht sociaal weefsel in straten, 
buurten en wijken en wil bewoners kansen bieden om initiatieven te nemen die hiertoe 
bijdragen. 
 
Dit reglement voorziet in de ondersteuning van activiteiten die het buurtleven opwaarderen 
en als doel hebben de sociale contacten in een straat, buurt of wijk te bevorderen. Elke 
erkende Vorselaarse buurtvereniging komt in aanmerking voor ondersteuning volgens de 
bepalingen opgenomen in dit reglement.  
 
 
ARTIKEL 2 - VOORWAARDEN 

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring volgens dit reglement, moet een 
buurtvereniging aan volgende voorwaarden voldoen: 
 

 De buurtvereniging is erkend door het lokaal bestuur en voldoet aan de voorwaarden in 

het erkenningsreglement voor verenigingen van het lokaal bestuur.  

 De buurtvereniging omvat minstens tien woningen, die een aaneengesloten geheel 

vormen in één of meerdere straten of straatgedeelten. Indien een volledige straat minder 

dan tien woningen telt, dan omvat de buurtvereniging alle bewoners van de straat.  

 Alle inwoners van het hierboven omschreven gebied moeten welkom zijn op elke activiteit 

die de buurtvereniging inricht. Er wordt nooit iemand uitgesloten op basis van politieke, 

religieuze of filosofische overtuiging en/of een persoonlijke achtergrond. 

 De buurtvereniging organiseerde minimum één activiteit in het kalenderjaar voorafgaand 

aan het jaar waarin de subsidie wordt toegekend. Opgelet: in 2021 vervalt deze 

voorwaarde uitzonderlijk omwille van de coronatoestand die in 2020 de organisatie van 

heel wat activiteiten bemoeilijkte. 

 De buurtvereniging engageert zich om deel te nemen aan het buurtenoverleg ingericht 

door het lokaal bestuur. 

 Een bestaande erkende buurtvereniging wordt als dusdanig gesubsidieerd en kan nadien 

niet meer opgedeeld worden in verschillende deelverenigingen of afdelingen. 
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 Indien binnen eenzelfde straat een tweede buurtvereniging ontstaat en erkend wordt, kan 

deze enkel afzonderlijk gesubsidieerd worden door het lokaal bestuur, indien voldoende 

gemotiveerd wordt waarom het niet aangewezen of mogelijk is om samen te smelten met 

de erkende buurtvereniging die reeds bestaat in deze straat. Deze motivatie geeft blijk 

van een grondig onderzoek en wordt beoordeeld door het college van burgemeester en 

schepenen.  

 

 

ARTIKEL 3 – FINANCIËLE ONDERSTEUNING 

Buurtverenigingen die voldoen aan de voorwaarden vermeld onder artikel 2, krijgen jaarlijks 
een subsidiebedrag van 150 euro uitgekeerd door het lokaal bestuur. 
 
Deze subsidie kan niet gecumuleerd worden met andere subsidies uitgekeerd door het lokaal 
bestuur. De subsidie kan wel gecumuleerd worden met andere, niet-gemeentelijke subsidies. 
 
 
ARTIKEL 4 - AANVRAAGPROCEDURE EN UITBETALING 

Ieder jaar krijgen de erkende Vorselaarse buurtverenigingen, die voldoen aan de vermelde 
voorwaarden, de kans om een subsidieaanvraag in te dienen vóór 1 maart. Er wordt gebruik 
gemaakt van het desbetreffende aanvraagformulier, te verkrijgen via het lokaal bestuur.  
Indien aan alle voorwaarden voldaan is, dan gebeurt de uitbetaling uiterlijk op 1 juni. 
 
 
ARTIKEL 5 - CONTROLE EN UITSLUITING 

 
Het college van burgemeester en schepenen kan steeds controle (laten) uitoefenen op de 
rechtmatigheid van de subsidieaanvraag. Het verstrekken van onvolledige of onjuiste 
gegevens kan aanleiding geven tot het niet uitbetalen of terugvorderen van de toegekende 
subsidie en/of leiden tot tijdelijke uitsluiting van verdere subsidiëring en/of andere 
ondersteuning. 
 
 
ARTIKEL 6 - OVERGANGSREGELING 2020 

In 2020 worden de middelen uitzonderlijk voorzien op de begroting van de werkgroep 
cultuur.  
 
Alle erkende Vorselaarse buurtverenigingen, die voldoen aan de vermelde voorwaarden, 
krijgen in 2020 de kans om een subsidieaanvraag in te dienen vóór 1 december 2020.  
Indien aan alle voorwaarden voldaan is, dan gebeurt de uitbetaling uiterlijk op 31 december. 
 
 


