REGLEMENT :
SUBSIDIEREGLEMENT
FONDS EREBURGER ALFRED VAN ROY
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 23/12/2014
Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 25/05/2021

Vooraf:
GENOEMD NAAR EREBURGER ALFRED VAN ROY, ONDER IMPULS VAN JAN TOYE EN MET
FINANCIERING VAN DIEPENSTEYN WIL HET FONDS INITIATIEVEN STEUNEN DIE
BEANTWOORDEN AAN DE HIERNA VERMELDE DOELSTELLINGEN.
Artikel 1: Doelstelling
Dit subsidiereglement heeft tot doel om structureel onderbouwde projecten te stimuleren
binnen het breed jeugdwerkveld in Londerzeel. Hierbij wenst het fonds onder meer
volgende initiatieven te promoten:
•
•
•
•

Het verstevigen van de sociale cohesie en de verbondenheid bij de Londerzeelse jeugd
(0 tot 25 jarigen)
Het versterken van de veerkracht, zelfvertrouwen, zelfbeeld en de emotionele
expressie van jongeren (0 tot 25 jarigen) .
Het faciliteren van de werking van jeugdverenigingen en verenigingen met
jeugdwerking.
Aandacht voor bijzondere doelgroepen binnen het Londerzeelse jeugdaanbod

Artikel 2: Context en budget
§1. Er wordt jaarlijks een bedrag voorzien van € 25.000 door NV Diepensteyn.
Een gedeelte van deze subsidie wordt aangewend in functie van het project
“GavoorGeluk. Dit gedeelte bedraagt maximaal € 3 000 op jaarbasis.
Voor het eerstkomende werkingsjaar 2022 zal het budget worden verdubbeld tot
€ 44.000.
§2. Het budget dat in aanmerking komt voor subsidies voor verenigingen bedraagt
€ 22 000, hetzij € 44.000 voor het eerste werkingsjaar 2022.
§3. Er worden jaarlijks maximum 3 projecten geselecteerd als laureaat. Voor het eerste
jaar 2022 wordt het maximum bepaald op 5 projecten. De verdeling van de bedragen
gebeurt op basis van de ingezonden projecten en bijhorende kostenraming.
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Artikel 3: Toepassingsgebied
§1. De aanvrager dient aan volgende voorwaarden te voldoen:
• Erkend(e) sport-, jeugd- of socio-culturele vereniging of buurtcomité, waarvan de
maatschappelijke zetel, gevestigd is in Londerzeel.
• De vereniging kan georganiseerd zijn als vzw of als feitelijke vereniging.
• De vertegenwoordiger van de vereniging dient minimaal 18 jaar te zijn op datum
van de aanvraag.

Artikel 4: Voorwaarden
§1. De inhoudelijke parameters waaraan aanvragen dienen te voldoen zijn pas ontvankelijk
als aan alle onderstaande parameters cumulatief is voldaan:
•

•

•
•
•
•

Projecten dienen zich te richten tot kinderen en/of jongeren van 0 tot 25 jaar in
Londerzeel. Binnen een project mag een aanvrager de doelgroep differentiëren tot
bijvoorbeeld 6 – 10 jaar, gezien het uitgebreide bereik.
Het project dient een niet-commercieel doel na te streven in de sfeer van de vrije
tijd. Bij de doelstelling staat de ontplooiing van kinderen en jongeren en het
bevorderen van hun maatschappelijke participatie centraal.
Het project dient minimaal één van onderstaande aspecten te bevorderen. Dit dient
eveneens gemotiveerd te zijn binnen de aanvraag.
o Ontmoeting: Het project draagt actief bij tot de ontwikkeling van de sociale
cohesie onder jongeren in Londerzeel
o Educatie: Het project richt zich op educatie en de zelfontplooiing van de
doelgroep.
o Beleving: Het project creëert kwalitatieve omgeving voor jongeren en//of
kinderen, inhoudelijk of op vlak van infrastructuur.
o Innovatie: Het project richt zich op vernieuwende methodieken/werkvormen die
niet aanwezig zijn binnen de dagelijkse werking van de vereniging.
o Inclusie: Het project is laagdrempelig en toegankelijk voor alle burgers, met
specifieke aandachtspunten voor bijzondere doelgroepen.
De projecten mogen niet behoren tot de dagelijkse werking van de aanvrager en
de betrokken partners.
De projecten dienen een structurele en duurzame bijdrage te leveren aan de
jeugdwerking.
De aanvrager dient minimaal een eigen inbreng van 25 procent te doen.
Bij het project dient de aanvrager minimaal één externe partner te betrekken.
Voorbeelden van partners zijn:
o Andere verenigingen binnen of buiten Londerzeel
o Een woonzorgcentrum
o Londerzeelse scholen
o De koepelfederatie van de vereniging;
o Onderneming met als zetel in Londerzeel
o …
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§2. Investeringen aan gebouwen, aan de omgeving en aan de verfraaiing van de omgeving
van de lokalen met een innovatief karakter komen tevens in aanmerking op
voorwaarde dat aan bovenstaande voorwaarden werd voldaan.

Artikel 5: Verantwoordingsprocedure
§1. De subsidies kunnen enkel worden aangewend voor de financiering van de ingediende
projecten. De nodige bewijsstukken hiervan dienen te worden voorgelegd aan de
dienst vrije tijd. Indien hieraan niet wordt voldaan, kan de vereniging voor een periode
van 5 jaar geen aanvraag meer indienen.
§2. De investeringen mogen gespreid worden over een periode van 3 jaar. De
goedgekeurde projecten dienen jaarlijks een rapport over te maken alsook een
eindrapportage na het finaliseren van het project aan de beoordelingscommissie. Doet
men dit niet, dan wordt de subsidie teruggevorderd.

Artikel 6: Aanvraagprocedure
§1. De aanvragen worden elk jaar voor 31 december ingediend via een digitaal formulier
op de website van de gemeente Londerzeel. De aanvraag omvat een dossier met
minimaal volgende gegevens:
•
•
•
•
•

toelichting project
motivatie op basis van parameters zoals weergegeven in artikel 4
begroting
wijze van financiering
partner(s)

§2. De aanvraag is slechts ontvankelijk zodra deze volledig is.
§3. Aanvragers van projecten die ontvankelijk werden verklaard, kunnen hun project
toelichten aan de beoordelingscommissie via een presentatie.

Artikel 7: Beoordeling van de aanvraag
§1. De beoordeling van de subsidieaanvragen gebeurt door een onafhankelijke
beoordelingscommissie samengesteld uit:
• Een afvaardiging van Diepensteyn,
• Een externe deskundige met minimaal 2 jaar ervaring professionele sport, jeugd
en/of cultuursector.
• Medewerker Vrije tijd: Coördinator Vrije tijd
§2. De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen en maakt op basis van de criteria,
zoals bepaald in dit reglement, een verslag op.
§3. De beoordelingscommissie is gerechtigd alle nodige extra informatie op te vragen bij
de aanvrager die zij noodzakelijk acht voor de invulling van haar opdracht.
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§4.

Het College van Burgemeester en Schepenen krijgt het verslag van de
beoordelingscommissie en neemt op basis hiervan een beslissing in functie van het
effectief uit te betalen bedrag.

Artikel 8: Betalingsmodaliteiten
§1. De uitbetaling van de subsidie gebeurt uiterlijk in mei van het jaar volgend op het jaar
waarin de aanvraag werd ingediend.
§2. De uitreiking van de prijzen gebeurt jaarlijks in de loop van de maand mei
(geboortemaand van de heer Alfred Van Roy) en vindt plaats op het domein
Diepensteyn. De laureaten worden geacht afgevaardigd te zijn op deze prijsuitreiking.

Artikel 9: Sancties
§1. De toelage wordt voorwaardelijk toegekend.
§2. Het college van Burgemeester en Schepenen kan de onder paragraaf 3 vermelde
sancties opleggen indien de aanvrager:
1. Eén of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft
2. Onjuiste of onvolledige gegevens aan het gemeentebestuur van Londerzeel
meedeelt
§3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
1. De gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde toelage;
2. De stopzetting van de procedure tot uitbetaling van de toegekende toelages door
het gemeentebestuur
3. De uitsluiting van de aanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van
gemeentelijke subsidiereglementen voor de periode van minstens één jaar.

Artikel 10: Inwerkingtreding
§1. Dit reglement treedt in werking vanaf 1/9/2021 en is geldig totdat het opgeheven
wordt of vervangen wordt door een nieuw reglement.
§2. Huidig reglement vervangt het subsidiereglement fonds ereburger Alfred Van Roy,
goedgekeurd door de Gemeenteraad d.d. 23 december 2014.

Gemeente Londerzeel – Subsidiereglement : Fonds Ereburger Alfred Van Roy

-4-

