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REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES VRIJE TIJD 
VOOR ERKENDE VORSELAARSE VERENIGINGEN 
LOKAAL BESTUUR VORSELAAR  
 

 
ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN / SITUERING 
 
Lokaal bestuur Vorselaar wenst in te zetten op een vrijetijdsaanbod dat openstaat voor 
iedereen. Het streeft samen met alle erkende Vorselaarse verenigingen naar een duurzaam en 
innovatief vrijetijdsaanbod. Op die manier wil het lokaal bestuur zoveel mogelijk inwoners van 
Vorselaar laten ontspannen, plezier maken, leuke dingen doen en contacten leggen, zodat ze 
hun vrije tijd ten volle beleven. 
 
Daarom ondersteunt lokaal bestuur Vorselaar vrijetijdsprojecten en verleent het jaarlijks 
projectsubsidies aan erkende verenigingen van Vorselaar die een origineel en vernieuwend 
project organiseerden dat een meerwaarde betekent voor het vrijetijdsleven in Vorselaar. Dit 
gebeurt volgens de regels en voorwaarden die in dit reglement zijn vastgelegd.  
 
ARTIKEL 2 – WIE KAN EEN AANVRAAG INDIENEN VOOR PROJECTSUBSIDIES?  
 
Enkel de erkende Vorselaarse verenigingen kunnen een projectsubsidieaanvraag indienen 
volgens dit reglement. Politieke verenigingen komen hiervoor niet in aanmerking. 
 
Elke vereniging mag slechts 1 projectsubsidieaanvraag indienen per jaar. Eénzelfde project – 
bijvoorbeeld in het geval van samenwerkende Vorselaarse verenigingen - mag slechts 1 keer 
ingediend worden.  
 
ARTIKEL 3 - WELKE PROJECTEN KOMEN IN AANMERKING VOOR PROJECTSUBSIDIES? 
 
Alle projecten die als algemeen doel hebben de inwoners van Vorselaar te laten ontspannen, 
plezier maken, leuke dingen doen, contacten leggen en hun vrije tijd te beleven komen in 
aanmerking.  
 
De kern van een vrijetijdsproject is de vrijetijdsactiviteit of -beleving, het evenement of het 
product zelf. Eten en drinken vallen niet onder deze noemer, maar kunnen wel aanwezig zijn 
via de randprogrammatie. 
 
Daarnaast moet het project voldoen aan volgende voorwaarden: 
 
- Het project moet buiten de reguliere werking van de organisatie vallen en is (ver)nieuw(end).  
- Het project werd voor de eerste keer georganiseerd door de aanvrager. 
- Het project vond plaats tijdens het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de 

aanvraag ingediend wordt.  
- Het project, of minstens een deel ervan, vond plaats op het grondgebied van Vorselaar. 
- Het project was breed toegankelijk en werd ruim bekendgemaakt. Activiteiten enkel 

bestemd voor de eigen leden, worden niet in aanmerking genomen. 
- Geld inzamelen mocht niet de enige doelstelling zijn van het project. 
- Het project situeerde zich binnen het domein vrije tijd:  

• beeldende kunsten (schilderen, tekenen, fotografie, grafiek, beeldhouwen, film, …) 
• woordkunsten (poëzie, literatuur, …) 
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• podiumkunsten (dans, muziek, theater, …) 
• bouwkunde en architectuur 
• moderne media (internet, televisie, film, …)  
• cultureel erfgoed 
• sport (sport voor allen, sport promotioneel project, sportieve activiteit, 

sportevenement, lessenreeks, …)  
• jeugdwerk (een cultureel, sportief, artistiek, sociaal of educatief project voor 

jongeren) 
• … 

 
Deze lijst van domeinen is richtinggevend. 
 
Een project dat al geheel of gedeeltelijk op een andere manier financieel ondersteund wordt 

door lokaal bestuur Vorselaar komt niet meer in aanmerking voor subsidiering binnen dit 

reglement. 

ARTIKEL 4 – HOE VERLOOPT DE AANVRAAGPROCEDURE VOOR PROJECTSUBSIDIES? 
 
Aanvragen tot projectondersteuning moeten worden ingediend bij de dienst vrije tijd op het 
daartoe bestemde formulier.  
 
Het reglement en het aanvraagformulier zijn beschikbaar bij de dienst vrije tijd en op de 
gemeentelijke website.  
 
Het complete aanvraagformulier moet ingediend worden uiterlijk op 1 maart van het jaar 
volgend op het jaar waarin het project plaatsvond.   
 
ARTIKEL 5 – HOE VERLOOPT DE BEOORDELINGSPROCEDURE VAN DE 
PROJECTSUBSIDIEAANVRAGEN? 
 
De dienst vrije tijd beoordeelt de geldigheid van de aanvragen aan de hand van dit reglement. 
Aanvragen die de deadline voor indiening niet respecteren en/of niet volledig worden ingevuld 
en/of niet beantwoorden aan de voorwaarden, worden niet meegenomen in de beoordeling. 
 
Indieners van ongeldig verklaarde aanvragen worden op de hoogte gebracht met een 
motivatie. Indien er geen geldige aanvragen zijn, worden er het betreffende kalenderjaar geen 
projectsubsidies toegekend. 
 
De geldige aanvragen worden beoordeeld door een jury. 
 
De jury wordt ieder jaar opnieuw samengesteld door de dienst vrije tijd en bestaat uit 
minstens 3 juryleden. Bij de samenstelling worden volgende criteria in acht genomen: 
 
- De jury wordt samengesteld uit de voorzitters van de werkgroepen cultuur, jeugd en 

sport, aangevuld met één onafhankelijk lid. 
- Er zijn juryleden van verschillende geslachten. 
- Een medewerker vanuit de dienst Vrije Tijd vervoegt de jury als extra waarnemend lid en 

verslaggever. 
 

De jury beoordeelt de projecten door voor ieder project een score toe te kennen voor de 
volgende 6 criteria: 
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Criterium: Omschrijving van het criterium: 
Maximale 
score per 
criterium: 

Hulpvragen & parameters ter 
verduidelijking van elk criterium: 

 
1. Originaliteit 

 
Het vrijetijdsproject was origineel en 
vernieuwend voor Vorselaar én voor de 
werking van de vereniging. 

 
30 

 
Speelt het project in op trends? Bereikt 
het een nieuwe doelgroep of is het nieuw 
in het vrijetijdsaanbod? ... 

 
2. Meerwaarde 

 
Het vrijetijdsproject was een 
meerwaarde voor het vrijetijdsaanbod in 
Vorselaar.  

 
20 

 
Hoe en waarom kwam het project tot 
stand? Parameters zijn: lokale nood, 
behoefte, context, doelstelling(en), …  

 
3. Samenwerking 

 
Voor de realisatie werkte de aanvrager 
van het vrijetijdsproject samen met 
andere verenigingen of relevante 
partners.  

 
10 

 
Met welke (relevante) partners werd er bij 
de uitwerking en realisatie van het project 
samengewerkt? Met welke reden? Wat 
was de meerwaarde van de 
samenwerking? …  

 
4. Duurzaamheid 

 
Het vrijetijdsproject werd op een 
ecologisch verantwoorde manier 
georganiseerd / geproduceerd / 
gerealiseerd. 

 
10 

 
Op welke manier werd er bij de 
uitwerking en realisatie van het project 
rekening gehouden met parameters als: 
milieu, afval, mobiliteit, klimaat, 
infrastructuur, … ? 

 
5. Toegankelijkheid 

 
Het vrijetijdsproject was toegankelijk 
voor een ruim of divers publiek.  

 
20 

 
Welke doelgroepen die de aanvrager 
normaal niet of moeilijk bereikt, werden 
nu wél bereikt? Bijvoorbeeld: gezinnen, 
personen met een handicap, personen in 
armoede, personen met een 
gezondheidsproblematiek, … 
 
Welke leeftijdsgroepen die de aanvrager 
normaal niet of moeilijk bereikt, werden 
nu wél bereikt? Bijvoorbeeld: kinderen, 
jongeren, senioren, ...  
 
In welke mate werd er bij de uitwerking 
en realisatie van het project rekening 
gehouden met de 9 B’s van 
toegankelijkheid?  
(1) Bereikbaarheid 
(2) Beschikbaarheid 
(3) Betaalbaarheid 
(4) Bruikbaarheid 
(5) Begrijpbaarheid 
(6) Betrouwbaarheid 
(7) Bekendheid 
(8) Begripvol 
(9) Betreedbaarheid.   

 
6. Publiekswerking & 
communicatie 

Het vrijetijdsproject had aandacht voor 
een goede publiekswerking en -
communicatie.  

 
10 

 
Het project werd gepromoot via diverse 
communicatiekanalen. 
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Maximaal te behalen puntenscore per project:  100 

Minimaal te behalen puntenscore per project om 
meegenomen te worden in de rangorde: 

50 (= 60%) 

 
Na mondeling overleg, kennen alle juryleden onafhankelijk van elkaar punten toe. Dat gebeurt 
schriftelijk via stemformulieren. Nadien wordt de toekenning van de punten wel bekend 
gemaakt.   
 
Vervolgens worden alle punten samengeteld en ontstaat zo een rangorde van de projecten. 
Een project moet minstens 60 % behalen om meegenomen te worden in de rangorde. 
 
ARTIKEL 6 – WELKE ONDERSTEUNING KAN HET LOKAAL BESTUUR TOEKENNEN? 
 

→ 1e plaats (project met de meeste punten)  € 1.000 
→ 2e plaats      € 800 
→ 3e plaats      € 650 
→ 4e plaats      € 500 
→ 5e plaats      € 350 
→ 6e plaats      € 200 

 
Indien er een ex-aequo is tussen bepaalde projecten en dit is van invloed op het bedrag dat zij 
ontvangen, dan worden de plaatsen toegekend na mondelinge deliberatie van de jury. 
 
De toekenning van de subsidies gebeurt na goedkeuring door het college van burgemeester 
en schepenen. De aanvrager wordt uiterlijk op 31 mei op de hoogte gebracht van de 
beslissing. 
 
ARTIKEL 7 - UITBETALING VAN DE PROJECTSUBSIDIES 
 
Het toegekende bedrag wordt gestort op een rekening op naam van de vereniging ten laatste 
op 31 december. 
 
ARTIKEL 8 - CONTROLE  
 
Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de gegevens kan op ieder 
ogenblik uitgeoefend worden door een medewerker van de dienst vrije tijd. Het vaststellen van 
misbruiken kan leiden tot uitsluiting van de betreffende vereniging voor alle toelagen van het 
desbetreffende en het volgende jaar. 
 
ARTIKEL 9 - BETWISTINGEN 
 
Het college van burgemeester en schepenen regelt de niet voorziene gevallen en neemt een 
besluit bij betwistingen. 
 
ARTIKEL 10 - EVALUATIE EN WIJZIGINGEN 
 
Het reglement kan jaarlijks geëvalueerd en gewijzigd worden. Wijzigingen van dit reglement 
kunnen enkel door de gemeenteraad worden goedgekeurd. 
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ARTIKEL 11 - INWERKINGTREDING EN GELDIGHEID 
 
Dit reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 13/12/2022 vervangt elk vorig 
reglement en treedt in werking vanaf 01/01/2023. 


