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SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN ERKENDE VERENIGINGEN 
VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN INTERNATIONALE SOLIDARITEIT 

Legislatuur 2014 – 2019 

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN 

ARTIKEL 1: ONDERWERP 

 

Binnen de krijtlijnen van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde middelen binnen 
het beleids- en beheersplan en overeenkomstig de bepalingen van subsidies aan 
adviesraden, kan het stadsbestuur, op advies van de GROS (Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking), subsidies verlenen aan door haar erkende verenigingen die lid 
zijn van de GROS. Onderliggend reglement bepaalt het kader en de voorwaarden om op 
een subsidie beroep te kunnen doen. 

DEEL II: IN AANMERKING KOMENDE ORGANISATIES 

ARTIKEL 2: ORGANISATIES DIE TOEGANG KUNNEN HEBBEN TOT SUBSIDIES 

 

De subsidies ondersteunen de werking van organisaties voor ontwikkelingssamenwerking en 
internationale solidariteit. Hiermee wordt bedoeld een formele organisatie die werkt rond 
thema’s als Noord-Zuid problematieken, mensenrechten, internationale solidariteit. Binnen 
het kader van dit reglement moet het gaan om organisaties die een duidelijke band met 
Oudenaarde hebben door bv een plaatselijke afdeling, vrijwilligersgroep, of werking. 

Het kan gaan om lokaal opgerichte organisaties met een lokale werking, lokale organisaties 
die deel uitmaken van nationale structuren, lokale organisaties die een werking 
ondersteunen in het Zuiden of Oost-Europa, organisaties voor Noodhulp.  

Om een subsidie te kunnen krijgen moeten deze organisaties erkend worden door het 
College van Burgemeester en Schepenen (behalve voor Noodhulp). Ze vragen hiervoor het 
advies van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.  

 

ARTIKEL 3: ERKENNING 

 

Om erkend te kunnen worden moet de organisatie: 

- Een formele structuur hebben (juridische vorm) 
- Minstens één jaar actief zijn in Oudenaarde 
- Een aantoonbare en regelmatige werking, activiteiten hebben in Oudenaarde rond 

de in artikel 2 vermelde thema’s 



- Een non-profit organisatie zijn 
- Politiek onafhankelijk zijn 
- Aansluiten als lid bij de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking 

Solidariteitsgroepen binnen Oudenaardse scholen kunnen eveneens aansluiten bij de 
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, op voorwaarde dat de activiteiten 
ruimer gaan dan lesactiviteiten en ook een breder extern publiek benaderen.  

Individuen met een hart voor internationale samenwerking kunnen eveneens lid worden van 
de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Zij hoeven geen erkenning te 
krijgen.  

ARTIKEL 4: ERKENNINGSPROCEDURE 

De organisatie die erkend wil worden dient een aanvraag in bij de stedelijke sociale dienst. 
Het formulier hiervoor bevindt zich in bijlage 1. De aanvraag moet minimaal volgende 
gegevens bevatten: 

- Oprichtingsdatum 
- Kopie van de statuten of andere documenten die de oprichting bevestigen 
- Samenstelling van de Raad van Bestuur / trekkersgroep 
- Contactgegevens (zetel van de vereniging, secretariaat) 
- Beschrijving van visie, missie, doelstellingen, activiteiten (met concrete bewijzen zoals 

jaarverslag) 

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking analyseert de aanvraag en brengt 
advies uit aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het College motiveert zijn 
antwoord indien advies van de GROS niet wordt gevolgd. Na erkenning wordt de organisatie 
op de hoogte gebracht en wordt ze automatisch lid van de algemene vergadering van de 
GROS.  

ARTIKEL 5: DUUR VAN ERKENNING 

 

De erkenning is normaliter voor onbepaalde duur. De Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking kan echter, indien blijkt dat de organisatie niet langer actief is, of 
geen aantoonbare werking meer heeft in Oudenaarde, en na contactname met de 
betrokken organisatie ter bevestiging van voorgaande, aan het College van Burgemeester 
en Schepenen adviseren de erkenning in te trekken. Indien de organisatie op een later 
tijdstip opnieuw actief zou worden, kan de erkenningsprocedure opnieuw doorlopen 
worden. 

DEEL II I  SUBSIDIES 

 

ARTIKEL 6: DOEL VAN DE SUBSIDIES 

 

Met de subsidies wil het College van Burgemeester en Schepenen, in lijn met de statuten van 
de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, het belang van internationale 



solidariteit onderschrijven en zichtbaar maken bij de Oudenaardse bevolking. Ze doet dit 
door met subsidies de werking van de erkende organisaties te ondersteunen. Het 
stadsbestuur wil daarmee een extra stimulans geven aan de bestaande of nieuwe lokale 
activiteiten of internationale projecten van de erkende organisaties.  

ARTIKEL 7: SUBSIDIELIJNEN 

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 5 soorten subsidielijnen: 

1. Subsidies voor buitenlandse crisissituaties: noodhulp (3.750 euro per jaar) 
2. Subsidies voor de dagelijkse werking van de organisatie: basistoelage (1.000 euro per 

jaar) 
3. Subsidies voor de organisatie van plaatselijke activiteiten naar de Oudenaardse 

bevolking: activiteitensubsidie (1.000 euro per jaar) 
4. Subsidie voor een project in het buitenland: Zuidsubsidie (1.000 euro per jaar)  
5. Continue bijdrage aan de werking van de plaatselijke 11.11.11 werkgroep, de 

plaatselijke Wereldwinkel: 2.000 euro per jaar en werkingsmiddelen voor de Fair Trade 
trekkersgroep: 250 euro per jaar. 

ARTIKEL 8: NOODHULP 

Het stadsbestuur kan tot 3 x per jaar een maximale toelage van 1.250 euro toekennen voor 
noodhulp (crisissituaties in buitenland omwille van natuurrampen, hongersnood, oorlog). Dit 
gebeurt op advies van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. De 
subsidie wordt toegekend aan door de overheid erkende organisaties voor noodhulp of aan 
nationaal georganiseerde consortia voor noodhulp. Deze organisaties hoeven geen lid te zijn 
van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, al zullen lidorganisaties wel de 
voorkeur genieten bij het toekennen van de subsidie.  

ARTIKEL 9: BASISTOELAGE 

 

Elke erkende lidorganisatie van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking 
krijgt een jaarlijkse basistoelage van 75 euro per werkjaar (januari tot december). Deze 
basistoelage wordt automatisch uitbetaald aan het begin van het werkjaar, of op het 
moment van aansluiting bij de GROS, onder volgende voorwaarden: 

- De organisatie heeft het voorbije werkjaar een aantoonbare werking gehad in 
Oudenaarde 

- De organisatie neemt actief deel aan bijeenkomsten of activiteiten georganiseerd 
door de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking 

Indien er van de beschikbare subsidie nog middelen overblijven op het einde van het 
werkjaar, zal het dagelijks bestuur van de gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking een voorstel formuleren naar het stadsbestuur voor verdeling van 
de middelen over de lid organisaties die actief meewerken aan de GROS en een 
sensibiliserende actie in Oudenaarde hebben georganiseerd. 

Individuen die lid zijn, hebben geen recht op deze basistoelage. 



 

ARTIKEL 10: ACTIVITEITENSUBSIDIE 

 

Lidorganisaties en individuen die lid zijn van de Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking die een sensibiliserende / educatieve activiteit in Oudenaarde 
organiseren, kunnen een bijdrage vragen in de gemaakte onkosten. Deze bijdrage bedraagt 
max. 300 euro per jaar per organisatie en is beperkt tot maximaal 70% van de bewezen 
kosten. Er kan slechts één aanvraag per jaar worden ingediend. De organisatie mag voor 
hetzelfde project geen bijdrage van een ander gemeentelijk reglement ontvangen.  

De activiteit moet voldoende informerend en sensibiliserend zijn naar de aanwezigen ( 
brochures, video- of fotoreportage, tentoonstelling, culturele onderdompeling, …). Louter 
wervende activiteiten kunnen  niet in aanmerking genomen worden.  

De aanvraag wordt voorafgaand aan de activiteiten bezorgd aan de sociale dienst van de 
stad. Het formulier hiervoor bevindt zich in bijlage 3. De aanvraag moet een beschrijving van 
de activiteit bevatten en een financieringsplan met een overzicht van geplande uitgaven en 
inkomsten. Aanvragen moeten ten laatste eind oktober van het lopende werkjaar worden 
ingediend. 

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking analyseert of de aanvraag in 
aanmerking komt op basis van volgende criteria: 

- Ruime publiek wordt bereikt 
- Inhoudelijke kwaliteit, educatieve / sensibiliserende elementen zijn voldoende 

aanwezig 

Indien de aanvraag in aanmerking komt voor een activiteitensubsidie wordt de organisatie 
op de hoogte gebracht en dient ze na afloop van de activiteit een finale afrekening en 
bewijsstukken in. De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking adviseert het 
College van Burgemeester en Schepenen.  Het College beslist over de toekenning.  

Indien er van de beschikbare subsidie nog middelen overblijven op het einde van het 
werkjaar, worden die toegevoegd aan de overblijvende middelen van de basistoelage voor 
verdeling, zoals beschreven onder artikel 9. 

ARTIKEL11: ZUIDSUBSIDIE 

 

Elke lidorganisatie of individueel lid van de gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking kan jaarlijks een aanvraag indienen voor de Zuidsubsidie. De 
Zuidsubsidie is een bijdrage aan de realisatie van doelstellingen van een programma of 
project in het buitenland van de betrokken organisatie. De organisaties die een aanvraag 
indienen zullen uitgenodigd worden om hun aanvraag toe te lichten tijdens een bijeenkomst 
van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking. Het dagelijks bestuur van de 
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking beslist finaal welk project / programma 
voor subsidie wordt voorgesteld aan het College van burgemeester en schepenen. Het is het 
College dat beslist over de toekenning.  



Er wordt jaarlijks éénmalig 1.000 euro voor een programma of project in het buitenland 
toegekend. Organisaties die de Zuidsubsidie ontvangen hebben kunnen de eerstvolgende 3 
jaar geen nieuwe aanvraag indienen. Het gesubsidieerde project wordt voorgesteld op de 
jaarlijkse GROS-avond.  

Het programma / project moet aan volgende voorwaarden voldoen: 

- Algemeen passen in de gangbare definitie van ontwikkelingsprojecten en 
internationale solidariteit 

- Op één van volgende thema’s inzetten: onderwijs, gezondheidszorg, landbouw, 
ondernemerschap, civiele maatschappij, sociale economie, infrastructuur. 

- Structureel bijdragen aan duurzame en structurele versterking van lokale actoren, 
participatie, armoedebestrijding. 

- In sterke mate gedragen zijn door de lokale bevolking 

De aanvraag wordt ingediend met het formulier in bijlage 4 bij de sociale dienst van de stad, 
en dit steeds voor eind mei van het lopende werkjaar. 

 

 



 

BIJLAGE 1: ERKENNINGSAANVRAAG ONTWIKKELINGSSAMENWERKING - 
LIDMAATSCHAP 

 

Naam van de organisatie / vereniging / solidariteitsgroep / individu:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres / zetel: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Contactpersoon (naam + emailadres): 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………... 

Oprichtingsdatum van de organisatie: …………………………………………………………………… 

Gelieve volgende documenten bij de aanvraag te voegen: 

- Beschrijving van de organisatie (missie, visie, doestellingen, activiteiten) 
- Kopie van statuten of andere oprichtingsdocumenten 
- Samenstelling Raad Van Bestuur / trekkersgroep (namen + adressen) 

 

Ondergetekende vraagt erkenning als organisatie voor ontwikkelingssamenwerking en 
internationale solidariteit, actief in Oudenaarde. Na erkenning wordt ze lid van de GROS, en 
zal ze actief deelnemen aan de GROS-bijeenkomsten.  

 

Oudenaarde, Datum: ………………….. 

Handtekening: …………………………………………………………… 

 

 

 

 

Dit formulier wordt samen met de nodige bijlagen bezorgd aan het Sociaal Huis – tav. 
Herlinde Vanwynsberghe – Meerspoort 30 – 9700 Oudenaarde  

  



 

BIJLAGE 2: AANVRAAG BASISSUBSIDIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Naam van de organisatie / vereniging / solidariteitsgroep / individu:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres / zetel: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Contactpersoon (naam + emailadres): 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Deze subsidie wordt uitbetaald op voorwaarde dat: 

- Uw organisatie het voorbije werkjaar een aantoonbare werking heeft gehad 

- Uw organisatie actief deelneemt aan de bijeenkomsten of activiteiten georganiseerd 

door de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking 

Bedrag van aangevraagde subsidie: 75,00 EUR 

Rekeningnummer waarop subsidie kan gestort worden (BIC + IBAN): 

BE_ _    _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _ 

 

Oudenaarde, Datum: ………………….. 

Handtekening: …………………………………………………………… 

 

Dit formulier dient voor 31/5/2016 te worden bezorgd aan het Sociaal Huis – tav Herlinde 
Vanwynsberghe – Meerspoort 30 – 9700 Oudenaarde  



 

BIJLAGE 3: AANVRAAG ACTIVITEITENSUBSIDIE 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Naam van de organisatie / vereniging / solidariteitsgroep / individu:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres / zetel: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Contactpersoon (naam + emailadres): 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ondergetekende vraagt een bijdrage in de kosten voor de organisatie van volgende 
activiteit: 

Beschrijving activiteit + manier waarop aan sensibilisering wordt gedaan: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum activiteit:  ……………………………………………………… 

Bedrag van aangevraagde subsidie (max. 70% van de kosten en max. 300 euro per jaar): 

………………………………………………….. 

Rekeningnummer waarop subsidie kan gestort worden (BIC + IBAN): 

BE_ _    _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _ 

Gelieve volgende documenten bij de aanvraag te voegen: 

- Informatie over de activiteit (flyer, affiche, …) 
- Begroting inkomsten en uitgaven 

 

Oudenaarde, Datum: ………………….. 

Handtekening: …………………………………………………………… 

Dit formulier wordt samen met de nodige bijlagen, ten laatste één maand voorafgaand aan 
de activiteit en ten laatste eind oktober van het lopende werkjaar, bezorgd aan Het Sociaal 
Huis – tav Herlinde Vanwynsberghe – Meerspoort 30 – 9700 Oudenaarde 



  

BIJLAGE 4: AANVRAAG ZUIDSUBSIDIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

 

Naam van de organisatie / vereniging / solidariteitsgroep:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres / zetel: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Contactpersoon (naam + emailadres): 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ondergetekende vraagt een subsidie voor volgend project: 

Naam project: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Land waar project plaatsvindt: ………………………………………………………………………… 

Belangrijkste interventieluik (landbouw, gezondheid, educatie, ….): ……………………………….. 

 

Gelieve volgende documenten bij de aanvraag te voegen: 

- Uitgebreide beschrijving van het project: doelstellingen, doelgroep, organisatie, 
realisaties tot nu toe, budgetten, verwachte resultaten, waarvoor zal subsidie 
aangewend worden?  

 

Oudenaarde, Datum: ………………….. 

Handtekening: …………………………………………………………… 

 

 

 

Dit formulier wordt samen met de nodige bijlagen, voor 31/5/2016 bezorgd aan Het Sociaal 
Huis – tav Herlinde Vanwynsberghe – Meerspoort 30 – 9700 Oudenaarde 

 


