
Erkenning en subsidiereglement voor verenigingen met 
seniorenwerking 
 
 
Geldig vanaf 01/01/2020 
Goedgekeurd in het districtscollege van 28/11/2019 
Goedgekeurd in de districtsraad van 19/12/2019 
 

Artikel 1  

Doel 
Het district Merksem wenst binnen de voorziene kredieten, vastgelegd in de districts-
begroting, een financiële ondersteuning te geven aan verenigingen met seniorenwerking. 
 

Het doel van de subsidie is de financiële draagkracht van deze verenigingen te vergroten 
zodat er een goede werking kan uit voortvloeien. De financiële ondersteuning is gebaseerd 
op kwaliteitscriteria. (zie artikel 8) 
 

Artikel 2 

Definitie 
In dit reglement heeft de onderstaande term de ernaast vermelde betekenis: 
Vereniging met seniorenwerking is een feitelijke vereniging of vereniging zonder 
winstoogmerk, met een specifieke en een duidelijk aparte seniorenwerking. De vereniging 
heeft een duidelijke link met district Merksem. (zie artikel 3) 
 

Artikel 3 

Doelgroep 
Voor de subsidie komt in aanmerking elke door het districtscollege erkende vereniging, die 
op regelmatige basis activiteiten organiseert in het district Merksem en waar Merksemse 
senioren aan kunnen participeren.  
 

Artikel 4 

Toepassingsgebied 
De subsidie is van toepassing op alle doelgroepen opgesomd in artikel 3 die gevestigd zijn 
en/of hun activiteiten uitoefenen op het grondgebied van het district Merksem. 
 

Initiatieven die niet in aanmerking komen: 
- initiatieven die gericht zijn op religiebeleving- of verspreiding; 
- commerciële initiatieven; 
- initiatieven van politieke partijen. 
 

Artikel 5 

Voorwaarden 
Erkend zijn door het districtscollege van Merksem als ‘vereniging met seniorenwerking’.  
 

Artikel 6 

Voorwaarden tot erkenning door het districtscollege 
De vereniging is een feitelijke vereniging of een vzw en deze:   
 heeft een structureel en duurzaam aanbod voor elk lid en; 
 heeft als enige of mededoelstelling activiteiten te organiseren die gericht zijn op 

senioren en;   
 heeft minstens 25 leden ouder dan 60 jaar en met woonplaats in Merksem en;  
 heeft een actieve werking sinds 1 jaar en;  
 heeft een verzekering afgesloten voor alle leden tegen lichamelijke ongevallen en 

burgerlijke aansprakelijkheid en;  
 heeft een duidelijke link met Merksem (zie artikel 3) en; 

 

De aanvraag tot erkenning kan gedaan worden via de verenigingendatabank  
https://cultuur.csjdatabank.be/  

https://cultuur.csjdatabank.be/


Artikel 7 

Subsidie 
 Per budgetjaar kunnen subsidies alleen worden toegekend binnen de grenzen van het 

beschikbare budget; 
 Aanvragen bij andere subsidiekanalen moeten expliciet vermeld worden bij de 

aanvraag. Deze toelage kan aanvullend zijn op een andere toelage maar het kan in 
geen geval gaan om een dubbele subsidiëring.  

 De subsidie wordt als volgt verdeeld: 
*Een basissubsidie van 250 euro 
*Een werkingssubsidie die wordt toegekend op basis van onderstaande   
  kwaliteitscriteria en wegingscoëfficiënten. 
 
 

Kwaliteitscriteria 
aantal 
punten 

omschrijving max. aantal 
punten 

1 Per ontmoetings- en/of ontspanningsnamiddag zoals bijvoorbeeld 
kaarten, hobby, biljart, etentje, buffet, kwis, bingo… 

30 

3 Per bewegingsactiviteit zoals bijvoorbeeld wandelen, fietsen, 
petanque, bowlen, … 
Bij sportverenigingen komen trainingen en reguliere 
competitiewedstrijden niet in aanmerking. 

90 

3 Per vormingsactiviteit (lezing, cursus) met spreker, lesgever, … 
Dit per reeks. 

90 

3 Per uitstap/reis  21 
6 Per uitstap met vorming (betaalde professionele gids) 60 
1 Aantal leden: per veelvoud van 50 leden  (60 jaar en ouder) 

  26 –   50 leden: 1 punt 
  51 – 100 leden: 2 punten 
101 – 150 leden: 3 punten 
151 – oneindig  : 4 punten 

4 

8 Eigen actieve website  (agenda die bijgehouden wordt)                                 8 
4 Eigen periodiek ledenblad (min. 2 per jaar) 4 

20 Actieve medewerking bij een project van het district 40 
15 Activiteit in samenwerking met andere Merksemse vereniging 

(niet tot zelfde koepel of strekking) 
30 

 
 
Artikel 8 

Procedure  
 De aanvraag voor de subsidie moet door de vereniging bij het district Merksem 

elektronisch worden ingediend via de verenigingendatabank;  
https://cultuur.csjdatabank.be/  

 De verplichte informatie over de aanvrager wordt weergegeven in bovengenoemde  
databank;  

 Een werkingsjaar loopt van begin september tot eind augustus. 
De seniorenverenigingen dienen hun aanvraag in bij het district tussen 1 september en 
1 oktober. De uitbetaling gebeurt in de maand december van hetzelfde jaar.   

 Reglement is beschikbaar via www.merksem.be . 
 
 
 
 

https://cultuur.csjdatabank.be/
http://www.merksem.be/


Artikel 9 

Ontvangstbevestiging en ontvangstmelding 
Ingediende aanvragen ontvangen een automatische, digitale bevestiging van ontvangst. 
Deze ontvangstbevestiging betekent alleen dat de aanvraag goed werd ontvangen, zonder 
de volledigheid van het dossier al te controleren. 
Wanneer de subsidieaanvraag onvolledig is, brengt het district de aanvrager hiervan per 
mail op de hoogte met de vraag dit binnen een termijn van 10 werkdagen te vervolledigen. 
 

Artikel 10 

Beslissing 
Het bevoegde orgaan beslist over de subsidieaanvraag binnen een termijn van 60 
kalenderdagen na de datum van het vervolledigen van het dossier. 
Indien gerechtvaardigd mag de termijn éénmalig voor maximaal dezelfde duur worden 
verlengd door het bevoegde orgaan. De verlenging en de duur ervan worden met redenen 
omkleed en worden voor het verstrijken van de oorspronkelijke termijn ter kennis van de 
aanvrager gebracht.   
 

Artikel 11 

Verantwoording en controle 
De nodige documenten worden via de verenigingendatabank opgevraagd.  
Controles kunnen uitgevoerd worden door afgevaardigden van het district of door een 
extern persoon aangeduid door het districtscollege. 
 

Artikel 12 

Betaling 
De subsidie zal voor het einde van het lopende jaar worden betaald. Een subsidie zal enkel 
uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste vervallen schulden zijn ten 
aanzien van de stad Antwerpen.   
 

Artikel 13 

Sancties 
14.1 In de volgende gevallen kan de subsidieverstrekker beslissen de reeds betaalde 
subsidie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen of de toegekende subsidie geheel of 
gedeeltelijk niet te betalen. 

  
1.  als de begunstigde zich verzet tegen een controle of deze bemoeilijkt; 
2.  in geval van fraude of valse verklaringen kan het districtscollege bijkomend 

        beslissen om in de toekomst geen subsidies meer toe te staan. 
 

14.2 De terugbetaling dient binnen de 30 dagen na ontvangst van de officiële vraag tot 
terugvordering te gebeuren. 
 

Artikel 14 

Districtslogo 
De vereniging verbindt zich ertoe als erkende vereniging seniorenwerking het districtslogo 
te gebruiken op publicaties zoals bijvoorbeeld ledenblad, website, … 
 

Artikel 15 

Fundamentele vrijheden 
Ieder die een subsidie van de stad of het district ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks 
gebruik maakt van stedelijke infrastructuur, neemt het engagement op om zich 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 Belgisch volk en het Europees Verdrag ter 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 



De subsidie aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt steeds tot 
sancties zoals: 
* weigeren of terugvorderen van de subsidie; 
* éénzijdig beëindigen van de samenwerking; 
* verhuurverbod in alle stedelijke centra; 
* weigering logistieke ondersteuning. 
Het district kan niet aansprakelijke worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar 
aanleiding van de opgelegde sancties. 
 

Artikel 16 

Van toepassing zijnde regelgeving 
De wet van 14 november 1983 ‘houdende controle op de toekenning en op de aanwending 
van sommige toelagen’. 
Het algemeen reglement op de toelagen van 18 december 2006 (jaarnummer 2730). 
 

Artikel 17 

Opheffingsbepalingen 
Dit reglement vervangt: 
Reglement basissubsidie en activiteitensubsidie voor senioren 
Goedgekeurd in districtscollege van 09/06/2016 
Goedgekeurd in districtsraad van 23/06/2016 
 

Artikel 18 

Overgangsbepalingen 
Voor het jaar 2020 wordt als overgangsmaatregel een werkingsperiode van 8 maanden in 
aanmerking genomen (01/01/2020 - 31/08/2020). 
Vanaf 1 september 2020 zullen de periodes lopen vanaf 1 september tot 31 augustus van 
het volgende kalenderjaar. 
 

Artikel 19 

Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020. 
 
 


