
Ondersteuningsreglement: voor 
Berchemse seniorenverenigingen 

1. Definities

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis: 
Kalenderjaar: de periode van 1 januari tot 31 december.

2. Ingangsdatum

Dit reglement gaat in op 1 mei 2021.

3. Ondersteuningsverstrekker

De ondersteuning wordt verstrekt door district Berchem.

4. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning

Om de ondersteuning aan te vragen moet de ontvanger aan de volgende voorwaarden 
voldoen: 

● de seniorenvereniging heeft zijn werking in Berchem;
● de leden van de seniorenvereniging hebben de leeftijd van 55 jaar bereikt;
● de seniorenvereniging heeft tenminste 25 leden, woonachtig in het district Berchem;
● de seniorenvereniging is vertegenwoordigd in de seniorenraad van het district 

Berchem;
● de seniorenvereniging ontwikkelt volgens hun doelstellingen activiteiten in functie van

het algemeen belang van hun aangesloten leden-senioren; 
● de seniorenvereniging levert het bewijs van een regelmatige werking tijdens het 

voorbije kalenderjaar;
● de seniorenvereniging is niet gebonden aan een politieke partij of aan een bedrijf. 

5. Aanvraag

De ondersteuningsaanvraag wordt digitaal ingediend vanaf 1 januari tot en met 28 februari 
van het kalenderjaar, volgend op het jaar waarin de uitgaven gebeurden.

De ondersteuningsaanvraag wordt digitaal ingediend in de ‘Verenigingendatabank 
Antwerpen’, gekend onder de naam Fenix.

De ontvangst en de volledigheid van de ondersteuningsaanvraag wordt bevestigd binnen 
een termijn van 14 kalenderdagen met een ontvangstmelding.



Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt het district aan de ontvanger een 
melding waarin wordt meegedeeld dat de aanvraag onvolledig is en dat de nodige 
aanvullende informatie moet worden overgemaakt voor 31 maart. 

Als het dossier niet binnen de opgelegde termijn vervolledigd wordt zal de aanvraag 
geweigerd worden.

6. Beslissing

Het bevoegde orgaan oordeelt op gemotiveerde wijze over de noodzaak en de opportuniteit 
van het toekennen van de ondersteuning op basis van de door de ontvanger voorgelegde 
documenten. 
Bij het niet ontvangen van de vereiste documenten zal de vereniging geen aanspraak 
kunnen maken op ondersteuning. 

De beslissing wordt genomen binnen de 3 maanden na ontvangst van de volledige aanvraag
en wordt onmiddellijk hierna schriftelijk meegedeeld aan de ontvanger.

7. Financiële ondersteuning

Het jaarlijkse krediet wordt vastgesteld in de aanpassing van de meerjarenplanning van het 
district Berchem.

De ondersteuning wordt vastgesteld op basis van de volgende berekening: 

● Elke seniorenvereniging die voldoet aan de voorwaarden, omschreven in punt 4, 
ontvangt een basisbedrag van 75,00 EUR; 

● Indien de vereniging jubileert (vijfentwintigjarig bestaan of een veelvoud ervan) 
ontvangt ze een uitzonderlijke subsidie van 150,00 EUR; 

● Het resterende bedrag wordt onder de verenigingen verdeeld op basis van 
onderstaande wegingscoëfficiënt en volgens de volgende formule: 

het resterende bedrag X aantal verworven punten over het werkjaar gedeeld door het
totaal aantal punten toegekend aan alle verenigingen.

Wegingscoëfficiënten:

per lid woonachtig in Berchem op 1 januari 
van het jaar voorafgaand aan de aanvraag

1 punt 

per bestuursvergadering met een maximum
van 12 vergaderingen per jaar

5 punten 

per sport-, cultuur- of vormingsactiviteit met 
minstens 10 deelnemers. 

30 punten

per sport-, cultuur- of vormingsactiviteit met 
meer dan 20 deelnemers

45 punten



per sport-, cultuur- of vormingsactiviteit met 
meer dan 30 deelnemers

60 punten

per reis met een louter ontspannend 
karakter of van feest bijeenkomsten, met 
minstens 30 deelnemers  

20 punten

dienstverlening aan hulpbehoevende 
senioren

60 punten

Maximum 10 activiteiten worden in aanmerking genomen, ongeacht het puntenaantal. Een 
cyclus van activiteiten of een lessenpakket verspreid over verschillende dagen wordt als één
activiteit beschouwd; 
Reizen, ingericht door de vereniging die de ondersteuning aanvraagt, waarvan het hoofddoel
een sport-, cultuur- of vormingsactiviteit is, worden als sport-, cultuur- of vormingsactiviteit in 
aanmerking genomen.  

8. Termijnen voor uitbetaling

Na goedkeuring van de ondersteuningsaanvraag zal het bevoegde orgaan de ondersteuning
onmiddellijk uitbetalen.

9. Inhoudelijke en financiële rapportage

De ontvanger moet het gebruik van de ondersteuning verantwoorden op volgende manier: 

De seniorenverenigingen dienen bij hun ondersteuningsaanvraag in de 
verenigingendatabank volgende documenten toe te voegen:

● een verslag over de financiële toestand van de vereniging;
● de lijst van de aangesloten leden en de bestuursleden van de vereniging die in 

Berchem wonen op 1 januari van het kalenderjaar waarop de ondersteuning 
betrekking heeft; 

● de data, uren, verslagen en aanwezigheidslijsten van elke bestuursvergadering; 
● de data, uren, uitnodigingen of aankondigingen, en afgetekende aanwezigheidslijsten

voor sportieve en culturele activiteiten;
● de data, uren, uitnodigingen of aankondigingen, en afgetekende aanwezigheidslijsten

voor vormingsactiviteiten; 
● bewijsstukken dat de vereniging jubileert (vijfentwintigjarig bestaan of een veelvoud 

ervan); 
● de data, uren, uitnodigingen of aankondigingen, en afgetekende aanwezigheidslijsten

voor het organiseren van een reis of feest bijeenkomsten; 
● bewijsstukken waaruit blijkt dat dienstverlening ten aanzien van hulpbehoevende 

senioren een onderdeel is van de werking van de vereniging. 



10. Vervanging

Dit ondersteuningsreglement vervangt het reglement goedgekeurd met het besluit van 27 
juni 2013 (jaarnummer 46).

11. Toepasselijke bepalingen

De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen’ is van toepassing, evenals alle andere toepasselijke 
wettelijke regels.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).
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