
Kaderreglement voor de structurele subsidiëring van 
verenigingen |specifieke voorwaarden groen-, 
natuur- en milieu-gerelateerde verenigingen 
 

Artikel 1. DOEL 
Zie algemene voorwaarden kaderreglement. 

Artikel 2. BEGRIPSBEPALING 
Zie algemene voorwaarden kaderreglement. 

Artikel 3. BASISVOORWAARDEN 
Zie algemene voorwaarden kaderreglement. 

Artikel 4. SECTORALE VOORWAARDEN 
Zie algemene voorwaarden kaderreglement. 

Artikel 5. BEDRAG SUBSIDIE 
Zie algemene voorwaarden kaderreglement. 

Artikel 6. AANVRAAGPROCEDURE 
Zie algemene voorwaarden kaderreglement. 

Artikel 7. TOEKENNINGSPROCEDURE 
Zie algemene voorwaarden kaderreglement. 

 

  



7.1 KWANTITATIEVE CRITERIA 

7.1.1 Aantal leden 
 

Voor het aantal leden in Roeselare gedomicilieerd geldt: 1 punt/lid 
Voor het aantal leden, niet in Roeselare gedomicilieerd, geldt: 
< 100 leden 
101-200  leden 
201 – 300 leden 

5 punten 
10 punten  
15 punten 

 

7.1.2 Aantal activiteiten 
 
Onder activiteiten wordt verstaan elke bijeenkomst met groepsgericht aanbod in het kader van 
de werking van de vereniging van minstens 1 uur en waarop minstens 5 leden aanwezig zijn.  
Vergaderingen van verenigingen, voorbereidingen van activiteiten,..  vallen hier ook onder. 
 
Uitgesloten binnen de term activiteit : vergaderingen en activiteiten in besloten kring (bv. 5 
leden gaan naar de bioscoop zonder dat er een algemene oproep is geweest). 
 

1 activiteit  1 punt 
 

7.1.3 Kosten voor infrastructuur 

7.1.3.1 Infrastructuursubsidie 
 

€ 1 - 1000/jaar 
€ 1000,01 - 2000 /jaar 
€ > 2000, / jaar 

1 punt 
2 punten 
3 punten 

 

7.1.3.2 Energiesubsidie 

 
€ 1 – 500 / jaar 
€ 500,01 – 1000 / jaar 
€ > 1000 / jaar 

1 punt 
2 punten 
3 punten 

 

7.2 KWALITATIEVE CRITERIA 

7.2.1 Communicatie 
 

Per gebruikt intern communicatiekanaal 
Per gebruikt extern communicatiekanaal  

1 punt 
2 punten 



 

7.2.2 Doelgroepenbeleid 

7.2.2.1 Nastreven van diversiteit binnen de vereniging 
 
De activiteiten die een brede uitstraling bieden inzake groen-, natuur- en milieugerelateerde 
activiteiten en streven naar diversiteit, naar de brede bevolking (zoals onder meer door een 
wijk of buurt te betrekken) of naar moeilijk bereikbare of niet vanzelfsprekende doelgroepen 
( zoals onder meer een samenwerking opbouwen met het bedrijfsleven, de landbouwsector, 
een welzijns-, sport- of cultuurvereniging, ...) worden beloond.  Verenigingen die in hun 
werking toekomstgerichte doelgroepen betrekken (jeugd of onderwijs) worden hiervoor ook 
beloond. Verenigingen ontvangen punten per aangetoonde specifieke doelgroepenwerking. 
 

Per actie om een moeilijk bereikbare, niet vanzelfsprekende of 
een toekomstgerichte doelgroep te bereiken  

3 punten 

 

7.2.2.2 Vrijetijdspashouders 
 
a) Compensatie: zie algemene voorwaarden kaderreglement. 

 
b) Punten per vrijetijdspashouder: 

 
Per lid met een vrijetijdspas 3 punten  

 

7.2.3 Samenwerken 
 
Verenigingen die samenwerken met 1 of meerdere organisaties worden hiervoor beloond.  
Deze samenwerking kan zijn met een andere vereniging, met overheidsinstanties ( stadsbestuur, 
Provincie, Vlaamse overheid, ’t Stad-Land-schap, Aquafin, VMM,..), met een buurt- of 
wijkcomité, met een onderwijsinstelling, met een adviesraad,.. 
 

Praktische samenwerking met een organisatie (praktisch betekent 
dat de vereniging een beroep doet op een andere organisatie of 
ingaat op een samenwerkingsvraag van een andere organisatie en 
dat deze samenwerking niet betalend is en geen commercieel doel 
heeft), die al dan niet met eenzelfde thema (groen, natuur en 
milieu in de brede zin) bezig is 

1 punt per 
samenwerking 

Inhoudelijke samenwerking met een organisatie die met eenzelfde 
thema ( groen-, natuur- en milieu) bezig is. 
(inhoudelijk betekent dat beide organisaties samen het project 
volledig uitwerken van punt a tot z, inhoudelijk is niet gelijk aan 
een bepaalde taak uitvoeren, of een bepaalde taak opnemen) 

Met één organisatie : 3 
punten 
Per bijkomende 
organisatie: 1 punt 



Inhoudelijke samenwerking (cfr. hierboven) met een organisatie 
die niet onmiddellijk met groen-, natuur- en milieuthema’s bezig is.  

Met één organisatie : 5 
punten. 
Per bijkomende 
organisatie: 1 punt 

Een vereniging stelt expertise ter beschikking van de overheid door 
de nodige info en kennis te verschaffen over een gerichte aanpak 
van specifiek groen-, natuur- en milieugerelateerde thema’s of het 
helpen aanpakken van bepaalde milieuproblemen of werkt samen 
met de overheid om een gezamenlijk project op te zetten. Dit staat 
los van de adviesverlening die verenigingen bieden doordat ze deel 
uitmaken van één of meerdere werkgroepen, opgericht vanuit de 
milieuraad.  

5 punten per project of 
activiteit waar 
samengewerkt wordt 
met de overheid 

 

7.2.4 Continuïteit en bestaanszekerheid 

7.2.4.1 Impulssubsidie 
 
 

Nieuwe vereniging start op in het jaar van de subsidieaanvraag 
 

2 punten 

 

7.2.4.2 Vorming en begeleiding 

Verenigingen die vorming volgen, promoten of aanbieden in de zin van groen-, natuur- en 
milieugerelateerde thema’s worden hiervoor beloond.  

Onder vorming wordt verstaan: het volgen of geven van een opleiding, infosessie, workshop, 
lessenreeks, bijscholing (bestaande uit 1 of verschillende dagen), klasbezoek, excursie, bezoek 
aan een groendomein, edm. ikv. groen-, natuur- en milieu gerelateerde thema’s. De vorming 
moet minimum 2 uur duren. Per dag mag maximaal 1 vorming in rekening gebracht worden.  Er 
worden punten toegekend voor het volgen van vorming of het geven van vorming.  

 

Interne vorming: Verenigingen organiseren vorming voor eigen 
leden.  

1 punt/ per 
georganiseerde vorming 

Externe vorming: verenigingen doen extra inspanningen om 
vorming aan te bieden voor andere verenigingen of voor het brede 
publiek.  

3 punten/ per 
georganiseerde 
vorming. 

 

7.2.5 Aard van de activiteiten 

7.2.5.1 Ééndagsactiviteiten 
 

Eéndagsactiviteiten worden als volgt gedefinieerd: 



 De organisatie van publiek toegankelijke activiteiten rond een groen-, natuur- en 
milieugerelateerde thema’s met een duidelijke informatieve waarde. 

 Het inrichten of deelnemen aan beheersactiviteiten, werkdagen in Roeselaarse groen- en 
natuurgebieden, meehelpen aan biodiversiteitsprojecten of doe-activiteiten in kader van 
milieugerelateerde projecten me als doel de groen-, natuur- of milieubeleving voor de 
burger te verhogen.  

 Het inrichten van activiteiten rond groen, natuur en milieugerelateerde activiteiten in de 
brede zin om het brede publiek te bereiken. 

 Deelname aan werkgroepen georganiseerd door de milieuraad of andere werkgroepen of 
raden of organisaties of verenigingen. 
 

Deelname aan een activiteit georganiseerd door externen (met 
communicatie naar alle leden bv. met een infostand staan, flyers 
uitdelen, …) 

1 punt /activiteit  

Deelname aan een door de vereniging zelf georganiseerde 
activiteit (b.v. een infoavond organiseren, een debat organiseren, 
…)  

3 punten/activiteit 

Deelname aan beheersactiviteiten, werkdagen in Roeselaarse 
groen- en natuurgebieden, meehelpen aan 
biodiversiteitsactiviteiten of doe-activiteiten in het kader van 
milieu-gerelateerde projecten, met een verhoogde groen- en 
natuurbeleving voor de burger 

5 punten/activiteit 

Deelnemen aan of het uitwerken van een activiteit die heel 
innovatief uitgewerkt wordt of iets organiseren wat voor de 1ste 
keer doorgaat in de stad. Onder “ iets innovatiefs uitwerken” 
wordt verstaan iets dat vernieuwend of grensverleggend is. Het 
gaat er om dat iets bestaands op een betere of efficiënte manier 
wordt aangepakt. Innovatief gaat niet enkel over technische 
verbeteringen, maar kan ook gaan over de globale gewijzigde 
aanpak  van een activiteit, de manier van samenwerking, de 
inbreng van duurzame aspecten, edm. 

10 punten/activiteit 

 

7.2.5.2 Meerdaagse activiteiten 
 
Verenigingen ontvangen punten voor de organisatie van een meerdaagse activiteit met 
overnachting. Activiteiten met minimaal 1 overnachting of minimum 2 opeenvolgende dagen 
met een programma van 6 uur per dag komen in aanmerking. 
 
Per meerdaagse activiteit (minimum 1 overnachting of minimum 2 
opeenvolgende dagen met een programma van 6 uur per dag) 

5 punten  

 



7.2.5.3 Technisch niveau 
 
Niet van toepassing. 

Artikel 8. UITBETALING 
Zie algemene voorwaarden kaderreglement. 

Artikel 9. CONTROLE 
Zie algemene voorwaarden kaderreglement. 

Artikel 10. BETWISTINGEN / BEROEP 
Zie algemene voorwaarden kaderreglement. 

Artikel 11. OVERGANGSMAATREGELEN 
Zie algemene voorwaarden kaderreglement. 

Artikel 12. INWERKINGTREDING 
Dit reglement heeft, behoudens vervanging, aanpassing of afschaffing, een onbepaalde duur en treedt 
in werking op 20 september 2016 met als start van de referteperiode  1 januari 2017. 

Aldus vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 19 september 2016.  

 


