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___ 

Reglement 

 

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 24 september 2015 

 

HOOFDSTUK I : ALGEMENE BEPALINGEN 

 

ARTIKEL 1 

Het college van burgemeester en schepenen kan subsidies verlenen aan projecten binnen het 

kader van ontwikkelingssamenwerking, behoudens onderhavige bepalingen. 

Deze projecten kunnen betrekking hebben op ontwikkelingssamenwerking in de strikte zin van 

het woord met derde wereldlanden en voormalige Oostbloklanden, maar impliceren ook 

facetten als duurzame ontwikkeling, migratie, verdraagzaamheid, mensenhandel,…. 

Afhankelijk van het budget, voorzien in de jaarlijkse gemeentelijke begroting, worden deze gelden 

verdeeld over de verschillende aanvragers. 

 

ARTIKEL 2 

Voor de toekenning van de subsidies wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende 

categorieën: 

A. Maldegemse ontwikkelingswerk(st)ers voor hun initiatieven ter plaatse. 

B. Inzameling – en sensibiliseringsacties rond het Noord – Zuid thema op het 

grondgebied van Maldegem 

C. Kleinschalige, tijdelijke projecten door jongeren in ontwikkelingslanden. 

D. De jaarlijkse gemeentelijke 11.11.11 campagne, omwille van het overkoepelende 

karakter van deze campagne en de grote betrokkenheid van de Maldegemse 

bevolking. 

E. Het derde wereldproject in het kader van de verbroederingsovereenkomsten van 

Maldegem met de verbroederingsgemeenten.  

F. Lagere en Middelbare scholen op grondgebied Maldegem, voor de mondiale vorming 

naar de leerlingen toe. 

 

 

HOOFDSTUK II : SUBSIDIERINGSVOORWAARDEN 

 

ARTIKEL 3 :  

Maldegemse ontwikkelingswerk(st)ers voor hun initiatieven ter plaatse. 

Voorwaarden om voor deze geldelijke ondersteuning in aanmerking te komen zijn:  

- minstens 1 jaar tewerkgesteld zijn in een derdewereldland via een erkende NGO of 

missionaire instelling. 

- Door een familiale band ( bloedverwanten ) verbonden zijn met de gemeente Maldegem, 

waarbij deze bloedverwanten minstens 2 jaar ingeschreven is in het bevolkingsregister 

van Maldegem. Ofwel is de aanvrager zelf inwoner van Maldegem en minstens 2 jaar 

ingeschreven in het bevolkingsregister van Maldegem. 
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- De aanvrager/ de bloedverwante vertegenwoordigt het project in de ROM als lid met 

stemrecht en/of als lid van het Dagelijks Bestuur van de ROM ( categorie b of c statuten ) 

- Jaarlijks een activiteitenverslag bezorgen aan het College van Burgemeester en 

Schepenen en de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en 2-jaarlijks een infosessie te 

verzorgen voor de ROM. 

- Het project zelf dient te kaderen in één van volgende prioritaire sectoren : 

gezondheidszorg, landbouw, onderwijs, maatschappij opbouw, basisinfrastructuur. 

- Het project moet volgende sectoroverschrijdende thema’s eerbiedigen : respect voor 

leefmilieu, duurzame ontwikkeling, stimulering sociale economie, respect voor de 

mensenrechten en gender – gelijkheid en rekening houdend met Multi – culturele 

factoren. 

 

ARTIKEL 4 : 

Inzameling – en sensibiliseringsacties rond het Noord – Zuid thema op het grondgebied van 

Maldegem. 

Voorwaarden om voor deze geldelijke ondersteuning in aanmerking te komen zijn:  

- De vereniging / particulier is gevestigd / woonachtig te Maldegem en voeren de acties 

enkel uit op het grondgebied van Maldegem 

- De aanvrager / minstens 1 persoon uit de vereniging zetelt in de ROM en 

vertegenwoordigt deze acties, als lid met stemrecht, en/of als lid van het dagelijks 

bestuur ( categorie b of c statuten ) 

- De acties zijn gericht naar een ruim publiek en sluiten aan bij de geest van de statuten 

van de ROM. 

Acties komen niet in aanmerking voor subsidiëring, indien zij: 

- ressorteren onder een afzonderlijke, door de GR goedgekeurde reglementering. 

- Reeds geldelijke steun verkrijgen door middel van een specifiek krediet ingeschreven in 

de begroting. 

- Behoren tot de gewone jaarwerking van de verenigingen die reeds worden gesubsidieerd 

op basis van het gemeentelijke reglement 

- Georganiseerd worden door een commerciële organisatie 

- Enkel bestaan uit een randactiviteit van een andere manifestatie. 

 

ARTIKEL 5 : 

Kleinschalige, tijdelijke projecten door jongeren in ontwikkelingslanden. 

Voorwaarden om voor deze geldelijke ondersteuning in aanmerking te komen zijn:  

- De jongere is woonachtig te Maldegem, is maximum 30 jaar. 

- Engagement om schriftelijke evaluatie te bezorgen aan de ROM en een uiteenzetting te 

doen over dit project in een ROM vergadering. De vertegenwoordiger van dit project 

dient te worden ingelicht door de ROM hieromtrent. 

- Project moet plaatsvinden in een ontwikkelingsland en voldoen aan art 3, alinea 5 en 6. 

 

ARTIKEL 6 :  

Lagere en middelbare scholen voor hun mondiale vorming naar de leerlingen toe. 

Voorwaarden om voor deze geldelijke ondersteuning in aanmerking te komen zijn:  

- de school maakt werk van een specifieke sensibiliseringscampagne of – project, buiten de 

jaarlijks terugkerende acties die worden gevoerd ( vb koffiestop Broederlijk Delen ) 

- het initiatief kan gericht zijn op bepaalde leerjaren of overkoepelend zijn. 

- een uiteenzetting over dit initiatief wordt voorgesteld aan de ROM door een leraar en een 

leerling, dit in een open ROM vergadering. Hiertoe wordt datum vastgelegd met de 

betrokkenen. 



Pagina 3 van 5 

 

- Initiatief mag niet worden gesubsidieerd door andere toelagen. 

- Er moet duidelijke communicatie zijn naar de ouders in verband met dit project. 

 

ARTIKEL 7 :  

Acties die niet aan deze vooropgestelde voorwaarden voldoen, maar waarvan de financiële 

opbrengst wel bestemd is voor OS, kunnen wel logistieke ondersteuning verkrijgen en/of  hulp 

via de gemeentelijke infrastructuur. 

Nationale campagnes die jaarlijks logistieke steun aanvragen, gaande van het ophangen van affiches 

tot de toelating van de deur-aan-deur acties (zoals Vredeseilanden, Damiaanactie, Amnesty 

International..) worden door de ROM behandeld. 

Acties die niet voldoende gemotiveerd zijn ofwel negatief advies krijgen van de ROM, worden aan het 

schepencollege voorgelegd voor definitieve beslissing. 

 

ARTIKEL 8 :  

De aanvragers van een gemeentelijke subsidie of infrastructurele of logistieke ondersteuning, 

engageren zich om actief deel te nemen aan de jaarlijkse gemeentelijke 11.11.11 actie, dit alleen 

of in groep. 

 

 

HOOFDSTUK III : SUBSIDIEREGELING 

 

ARTIKEL 9 : 

1/ Aan de ROM worden jaarlijks € 250 werkingskosten gestort. 

2/ Aangezien de gemeentelijke jaarlijkse bijdrage aan 11.11.11 gemiddeld neerkomt op € 600, 

kan dit in de toekomst automatisch vastgelegd worden op dit vast bedrag en wordt dit als volgt 

geformuleerd : 

Aan de jaarlijkse gemeentelijke 11.11.11 campagne wordt een bedrag van € 600 toegekend door het 

gemeentebestuur. 

3/ Binnen de verbroedering wordt jaarlijks € 1.500 gestort aan een project voorgesteld door de 

gemeente die aan beurt is. Wanneer Maldegem de gastgemeente is, zal € 3.000 gestort worden 

aan het project dat gelinkt is aan Maldegem. 

4/ Aan de kleinschalige, tijdelijke projecten door jongeren in ontwikkelingslanden wordt een 

subsidie van € 250 toegekend. 

5/ Aan de lagere/middelbare scholen op grondgebied Maldegem die ontwikkelingssamenwerking en 

Duurzame Ontwikkeling opnemen in hun jaarthema wordt een subsidie toegekend van € 300.   

Aan lagere/middelbare scholen die nationale campagnes steunen (Broederlijk Delen, Amnesty 

International…) of zelf kortstondige campagnes opzetten (bijv. Fair Trade koffiestop) wordt een subsidie 

toegekend van € 50. 

6/ 75% van het resterende krediet wordt verdeeld onder de Maldegemse 

ontwikkelingswerk(st)ers voor hun initiatieven ter plaatse. 

 

7/ 25% van het resterende krediet wordt verdeeld onder de aanvragers voor de ondersteuning 

van hun sensibiliserings – en  inzamelingsacties rond het Noord – Zuid thema op grondgebied 

van Maldegem. 

 

ARTIKEL 10 : 

Procedure voor de aanvragen : 

1/ Aanvragen van Maldegemse ontwikkelingswerk(st)ers voor initiatieven ter plaatse. 
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Zij dienen voor 15 augustus van het lopende dienstjaar een schriftelijke aanvraag in te dienen, 

gericht aan het gemeentebestuur Maldegem. 

Deze aanvragen worden beoordeeld op volledigheid en de voldane voorwaarden ( ART 3 ) door 

de ROM en deze sturen hun advies door naar het College van Burgemeester en Schepenen. 

De uiteindelijke beslissing tot al dan niet goedkeuring ligt bij het College. 

2/ Aanvragen voor ondersteuning van inzameling – sensibiliseringsacties op grondgebied Maldegem. 

Deze aanvragen dienen ingediend ten laatste een maand voor de eigenlijke actie plaatsvindt. 

Een nauwkeurige omschrijving van de actie wordt bijgevoegd. 

Op alle promotiemateriaal en mededelingen naar aanleiding van deze actie wordt de 

ondersteuning van het gemeentebestuur vermeld, samen met het logo. 

Een uitnodiging voor het bijwonen van deze actie wordt verstuurd naar het College, de 

Gemeenteraadsleden en het Dagelijks Bestuur van de ROM. 

Binnen de 2 maanden na de feitelijke actie wordt een gedetailleerd overzicht bezorgd aan het 

gemeentebestuur, van de inkomsten en uitgaven en een verslag over de besteding van de 

eventuele winst. 

Indien een geplande activiteit niet kan doorgaan, of indien de gegevens ingediend bij de 

aanvraag veranderd zijn,wordt het bestuur daarvan op de hoogte gesteld.  

3/ Aanvragen voor ondersteuning van sensibiliseringscampagnes – of projecten voor scholen in 

Maldegem. 

De aanvraag omvat een nauwkeurige beschrijving van de actie(s) die zullen worden ondernomen 

rond een bepaald thema met betrekking tot Noord – Zuid problematiek.  

Op alle promotiemateriaal en mededelingen naar aanleiding van deze actie wordt de 

ondersteuning van het gemeentebestuur vermeld, samen met het logo. 

Het dagelijks bestuur wordt uitgenodigd om actie(s) bij te wonen. 

Binnen de 2 maanden na de feitelijke actie wordt een gedetailleerd overzicht bezorgd aan het 

gemeentebestuur, van de inkomsten en uitgaven en een verslag over de besteding van de 

eventuele winst. 

 

ARTIKEL 11 : 

Jaarlijks wordt een oproep gepubliceerd in de gemeentelijke infokrant, gericht aan de inwoners 

en verenigingen uit Maldegem, om zich kandidaat te stellen voor het verkrijgen van subsidies en 

aan aanvraag in te dienen. 

Aanvraagformulieren en het reglement kunnen worden bekeken via de website van Maldegem ( 

en tevens gedownload ). 

 

ARTIKEL 12 : 

De toelagen worden toegekend door het College van Burgemeester en Schepenen, volgens de 

voorwaarden van het subsidiereglement. 

Hiertoe richt de ROM een advies aan het College, na het beoordelen van de ingediende aanvraag. 

Indien de beslissing van het College niet overeenstemt met het advies van de ROM, dient het 

College zijn beslissing te motiveren tegenover de ROM. 

 

 

ARTIKEL 13 : 

Alle ingediende aanvragen ( indiening ten laatste tegen 15 augustus van het lopende dienstjaar ) 

worden in de eerstkomende Algemene Vergadering na augustus door de ROM besproken. 

Tevens wordt een globaal advies geformuleerd aan het College. 

Aanvragen die na 15 augustus worden ingediend of onvolledig zijn, worden opgenomen in de 

beoordelingen van het volgende dienstjaar. 

Het College informeert de ROM zoals bepaald in ART 11. 



Pagina 5 van 5 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK IV : SLOTBEPALINGEN 

 

ARTIKEL 14 : 

Het College van Burgemeester en Schepenen oordeelt in alle gevallen die niet opgenomen zijn in 

dit reglement of die expliciete beslissingen vereisen. 

 

ARTIKEL 15 : 

Dit reglement treedt in voege vanaf heden en vervangt het subsidiereglement zoals vastgelegd 

door de Gemeenteraad op datum van 26 oktober 2005 en latere wijzigingen. 

 


