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Reglement werkingstoelagen Ekerse Seniorenverenigingen. 
 
Artikel 1 – doel van de toelage 
 
Het doel van deze toelage is om bij te dragen tot een dynamisch seniorenbeleid door de 
werking van organisaties te ondersteunen.  
 
Artikel 2 – wie komt in aanmerking  
 
Het district Ekeren verleent een toelage aan de verenigingen voor senioren met zetel én/of 
werking te Ekeren, die:  

 tenminste 25 leden tellen (+55 jaar), wonende in het district Ekeren;  
het bewijs leveren van ten minste een actieve, regelmatige en onafgebroken 

seniorenwerking in het district Ekeren tussen 1 januari en 31 december van het vorige 
werkjaar;  

 niet bedrijfsgebonden zijn.  
 
Artikel 3 - omvang van de toelage 
 
De toelage wordt als volgt vastgesteld:  
1. elke vereniging die daartoe een aanvraag heeft ingediend ontvangt een basisbedrag van 
150,00 EUR;  
2. indien de vereniging jubileert in het vorige werkjaar (tienjarig bestaan of een veelvoud 
ervan) ontvangt ze een uitzonderlijke extra toelage van 150,00 EUR indien ze een 
jubileumactiviteit hebben georganiseerd;  
3. het resterende bedrag van het begrotingskrediet wordt onder de verenigingen verdeeld in 
verhouding tot het volgens artikel 4 bekomen aantal punten, volgens de volgende formule: 
resterend bedrag vermenigvuldigd met het aantal punten verworven door de vereniging en 
gedeeld door het totaal aantal punten toegekend aan alle verenigingen tijdens het voorbije 
werkjaar.  
 
De toelage wordt slechts toegekend voor zover er begrotingskrediet beschikbaar is.  
Indien het aantal aanvaarde aanvragen het districtsbudget overschrijdt, wordt een coëfficiënt 
gehanteerd bij de toekenning van de toelagen, gebaseerd op wat in artikel 3 punt 3 hiervoor 
is bepaald.  
 
Artikel 4 - puntenverdeling  
 
Het jaarlijks vastgesteld puntenaantal per vereniging wordt als volgt bepaald:  

 Eén punt per aangesloten lid dat ouder is dan 55 jaar en dat in Ekeren woont op 31 
december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de toelage wordt toegekend.  
versie districtsraad juni 2014  
Indien de vereniging leden heeft die ouder zijn dan 55 jaar maar die buiten Ekeren wonen, 
dan worden die meegerekend tot maximum 20% van het aantal leden ouder dan 55 jaar dat 
in Ekeren woont.  

 Twintig punten voor sportieve, toelage of vormingsactiviteiten georganiseerd in het jaar 
dat voorafgaat aan het jaar waarin de subsidie wordt toegekend en indien er minstens 10 
inwoners van Ekeren, ouder dan 55 jaar aan deelnemen. Indien meer dan 30 Ekerse 
inwoners ouder dan 55 jaar deelnemen, wordt het aantal punten verdubbeld tot veertig. 
Maximum 10 activiteiten worden in aanmerking genomen.  
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 Twintig punten voor het organiseren van feestbijeenkomsten in het jaar dat voorafgaat 
aan het jaar waarin de toelage wordt toegekend, indien er minstens 30 inwoners van Ekeren 
ouder dan 55 jaar deelnemen. Maximum 10 activiteiten worden in aanmerking genomen.  

 Twintig punten forfaitair voor aantoonbare dienstverlening en t.o.v. hulpbehoevende 
Ekerse inwoners ouder dan 55 jaar, georganiseerd in het jaar dat voorafgaat aan het jaar 
waarin de toelage wordt toegekend.  
 
Artikel 5 – aanvraag van de toelage 
 

De verenigingen dienen hun aanvraag jaarlijks in bij het districtscollege van Ekeren, ten 

laatste op 31 maart van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarop de toelage betrekking 

heeft. Aanvragen kunnen enkel nog digitaal gebeuren. De aanvrager maakt hiervoor 

gebruik van de daartoe bestemde databank. De link en de werkwijze staan vermeld op de 

website van het district. Ten laatste twee weken na de uiterste datum van indienen krijgt de 

aanvrager van het district een ontvangstmelding. Aanvragen waarin informatie of bijlagen 

ontbreken, komen niet in aanmerking. 

 
Om het bewijs te leveren van hun reguliere werking tijdens het werkjaar maken de 
verenigingen hun tijdschriften met ledeninformatie, of elke andere vorm van bewijs, op 
regelmatige basis over aan het districtsbestuur van Ekeren.  
 
Aanvragen bij andere subsidiekanalen voor de ingediende kosten moeten expliciet vermeld 
worden op een verklaring op eer. De toelage van het district kan aanvullend zijn op een 
toelage van een andere overheid of instelling. Het kan in geen geval gaan om een dubbele 
betoelaging. 
 
Artikel 7 - beoordeling en goedkeuring  
 
De districtsadministratie legt de aanvraag voor aan het districtscollege. Over de aanvragen 
wordt beslist voor 31 mei van het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend. De beslissing 
wordt binnen de 14 dagen mee gedeeld aan de aanvrager.  
 
Artikel 8 - sancties  
 
Het districtscollege van Ekeren behoudt zich het recht voor te allen tijde aanvullende 
inlichtingen en bewijsstukken aan de verenigingen op te vragen, overeenkomstig de wet van 
14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige subsidies en het stedelijk reglement op de toelagen (gemeenteraadsbeslissing van 
18 december 2006, jaarnummer 2730).  
 
De verenigingen aanvaarden door de aanvraag van de toelage de controle van het 
districtsbestuur. Zij moeten zich schikken naar de onderrichtingen die door of namens het 
districtscollege van Ekeren worden gegeven. Het district Ekeren heeft steeds het recht om 
ter plaatse na te gaan of de verleende toelage werd aangewend voor het doel waarvoor ze 
werd toegekend. Indien onjuiste gegevens werden verstrekt of niet aan de voorwaarden van 
dit reglement wordt voldaan, kan het districtscollege de toelage geheel of gedeeltelijk 
inhouden of terugvorderen.  
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Artikel 9 – algemene bepalingen  
 
Ieder die een toelage van het district Ekeren ontvangt, neemt het engagement op zich om op 
een constructieve manier mee te werken aan de opbouw van een stad waarin burgers 
zonder onderscheid, met respect voor elkaar, harmonieus samen leven. Uiteraard betekent 
dit de volstrekte naleving van de wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag ter 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.  
 
De toelage aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt steeds tot 
sancties zoals:  
· weigeren of terugvorderen van de toelage;  
· eenzijdig beëindigen van verdere samenwerking;  
· verhuurverbod in alle stedelijke centra;  
· weigering logistieke ondersteuning.  
 
Het district Ekeren kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt 
naar aanleiding van de opgelegde sancties.  
 
Artikel 10 – inwerkingtreding  
 
Dit reglement vervangt het reglement dat werd goedgekeurd op de districtsraad van 23 juni 
2014 met (jaarnummer 00056) en treedt in werking op 1 oktober 2016. 


