
 

Subsidiereglement seniorenverenigingen van de stad Halle 

 

 

Artikel 1. De stad Halle geeft jaarlijks subsidies aan erkende seniorenverenigingen 

binnen de grenzen van de voorziene kredieten in het budget. 

 

Artikel 2. Om in aanmerking te komen voor betoelaging door de stad Halle binnen 

het kader van dit reglement moet de seniorenvereniging aan alle volgende 

voorwaarden voldoen: 

- De vereniging moet erkend zijn door het stadsbestuur na advies van de 

seniorenraad 

- De vereniging moet minimum één kalenderjaar actief zijn 

- De zetel van de vereniging moet op het grondgebied van de stad Halle 

gevestigd zijn 

- De vereniging heeft een bestuur met tenminste een voorzitter, een secretaris 

en een penningmeester 

- De voertaal van de vereniging is het Nederlands 

- De vereniging moet minimum 6 activiteiten per jaar hebben 

- De vereniging moet minstens 20 ingeschreven leden uit Groot Halle tellen 

- De vereniging moet een afvaardiging hebben in de Algemene Vergadering van 

de seniorenraad 

Arikel 3. De subsidie wordt als volgt verdeeld: 

a) € 200 als basissubsidie voor elke vereniging die een activiteitenverslag 

instuurt dat het actief bestaan van de vereniging aantoont tijdens het voorbije 

kalenderjaar. 

 

b) Een werkingssubsidie bovenop de basissubsidie zal berekend worden op 

basis van een puntensysteem (zie bijgevoegde tabel). 

 

Artikel 4. De seniorenvereniging moet via www.halle.be het aanvraagformulier voor 

het bekomen van de subsidies voor het betrokken kalenderjaar, invullen en indienen 

vóór 1 maart van het erop volgende jaar. 

Door het laattijdig indienen verliest de vereniging het recht op subsidie voor het 

desbetreffende kalenderjaar. 

 

Op het aanvraagformulier staat vermeld welke bewijsstukken men mee moet 

indienen.  

De stad Halle heeft het recht om de gegeven informatie en bewijsstukken te 

verifiëren. 

 

Artikel 5. De Gemeenteraad is bevoegd om dit reglement op te stellen en eventuele 

wijzigingen daaraan te maken. De Gemeenteraad delegeert de bevoegdheid om 

deze steun goed te keuren aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

 

http://www.halle.be/


 

Artikel 6. Het bedrag van de subsidie wordt betaald op de rekening van de 

vereniging, vermeld op het aanvraagformulier. 

 

Artikel 7. Wanneer het College van Burgemeester en Schepenen vaststelt dat de 

steun toegekend werd op basis van een valse of onjuiste aanvraag, dan kan de 

subsidie teruggevorderd worden. In voorkomend geval kan het College van 

Burgemeester en Schepenen, na advies van de seniorenraad, ook beslissen om de 

aanvrager tijdelijk of definitief uit te sluiten van de voordelen van dit reglement. 

 

Dit reglement is van toepassing vanaf 1 oktober 2017. 

 

 

TABEL PUNTENSYSTEEM 

 

  Puntensysteem subsidiereglement seniorenverenigingen van de stad Halle 

1 Aantal vaste ontmoetings- en ontspanningsnamiddagen : café, kaarten, gezelschapsspelen, drankjes, hobby, e.a. 
          1    punt per activiteit. Maximum 34 punten.                                                

2 Aantal bewegingsactiviteiten: wandelen, fietsen, bowlen, petanquen, zwemmen, dansen, e.a. 

  
NIET inbegrepen in item 1.          
        1    punt per activiteit. Maximum 24 punten.                                                

3 Aantal vormingsactiviteiten met externe spreker: voordrachten, lezingen, cursussen, spreekbeurten 
  3 punten per activiteit. Maximum 12 punten                                             

4 
Aantal meerdaagse reizen, voor eigen leden, in eigen organisatie of via een reisorganisatie. 

A) Reizen van 4 dagen of meer. 

  

6 punten per activiteit. Maximum 12 punten.      

B) Reizen van 2 of 3 dagen.  
       3    punten per activiteit. Maximum 6 punten.                                   

5 Aantal daguitstappen en/of bedrijfsbezoeken, voor eigen leden, in eigen organisatie of via een reisorganisatie. 
         3    punten per activiteit. Maximum 12 punten 

6 Aantal aangesloten effectieve leden uit Groot Halle.  Minstens 20 leden.                             

         2   punten per 10 leden. Maximum 40 punten 

7 De vereniging heeft een eigen website.  
         8   punten 

8 De vereniging geeft een eigen periodiek ledenblad uit.  
         1   punt per uitgave. Maximum 12 

9 De vereniging verleent actieve medewerking bij evenementen georganiseerd of gecoördineerd door de seniorenraad. 

         5   punten 

10 De vereniging is vertegenwoordigd op elke algemene vergadering van de seniorenraad 

         8   punten 

11 
De vereniging is aangesloten bij de Kom!pas. 
       7   punten 

    TOTAAL :  MAXIMUM 180 PUNTEN 

 

 


