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Subsidiereglement voor vaderlandslievende 
verenigingen  
 

Artikel 1. DOEL 

De stad Roeselare erkent het belang van het herinneren en herdenken van de offers die gebracht 

werden voor het beschermen en instandhouden van waarden zoals vrijheid, vrede, mensenrechten. Via 

deze subsidie ondersteunt de stad Roeselare de werking van vaderlandslievende verenigingen die hierin 

een actieve bijdrage leveren.  

Artikel 2. BEGRIPSBEPALING 

• Vaderlandslievende vereniging 

een vzw of feitelijke vereniging die zich tot doel stelt de herinnering van de oorlogen levendig te 

houden, oorlogsslachtoffers te herdenken en respect te betuigen via het organiseren en/of 

deelnemen aan herdenkingsplechtigheden en initiatieven voor een verdraagzame samenleving. 

 

Artikel 3. DOELGROEP 

Voor de subsidie komen in aanmerking: de vaderlandslievende verenigingen die activiteiten organiseren 

of deelnemen aan activiteiten dewelke inherent verbonden zijn aan hun doel en  plaatsvinden op het 

grondgebied van de stad Roeselare.  

Artikel 4. VOORWAARDEN 

 
De stad Roeselare verleent de subsidie onder de volgende voorwaarden: 
 

a) De vereniging voldoet aan de omschrijving van een vaderlandslievende vereniging zoals 
opgenomen in artikel 2 van dit reglement.  
 

b) De vaderlandslievende vereniging heeft in het vorige kalenderjaar deelgenomen aan één of 
meerdere activiteiten dewelke inherent verbonden zijn het doel van de werking én die hebben 
plaats gevonden op het grondgebied van de stad Roeselare. 

 
c) De vaderlandslievende vereniging heeft haar maatschappelijke zetel in Roeselare.   

 
d) Meer dan 50% van de activiteiten vindt in Roeselare plaats of meer dan 50% van de leden 

wonen in Roeselare. 
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e) De activiteiten, die de vaderlandslievende vereniging organiseren of waaraan ze deelnemen, 

voldoen bijkomend aan de volgende voorwaarden: 
1) De activiteiten zijn in principe gratis. Indien toegangsgelden gevraagd worden, wordt 

het vrijetijdspastarief toegepast; 
2) De activiteiten dragen bij tot de sociale cohesie en een positief imago van de stad; 
3) De activiteiten richten zich tot een groter doelpubliek dan louter de leden; 
4) De activiteiten hebben geen uitgesproken religieus of politiek karakter. 

 
f) Een aanvrager komt op basis van dit reglement slechts in aanmerking voor maximaal één 

werkingssubsidie per jaar. 
 

g) Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van 
burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en 
overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen. 

 

Artikel 5. BEDRAG SUBSIDIE 

Aan de vaderlandslievende verenigingen wordt per kalenderjaar een forfaitair basisbedrag toekend. De 

grootte van dit basisbedrag wordt als volgt vastgelegd: 

• 150 euro voor elke vereniging die minder dan 100 leden heeft 

• 250 euro voor elke vereniging die meer dan 100 leden heeft  

Naast het basisbedrag wordt een extra bedrag subsidiebedrag voorzien op basis van het aantal 

georganiseerde herdenkingen. Het bedrage wordt als volgt vastgesteld: 

• 500 euro voor elke vereniging die jaarlijkse meer dan 5 publieke herdenkingen organiseert op 

het Roeselaarse grondgebied 

Artikel 6. AANVRAAGPROCEDURE 

a) De aanvraag gebeurt via een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is op de website van de stad 
Roeselare of te bekomen is bij het Vrijetijdspunt.   

b) De wijze waarop het aanvraagformulier moet ingediend te worden, staat uitdrukkelijk vermeld 
op het aanvraagformulier.  

c) De uiterlijke indiendatum is 31 maart van het betrokken kalenderjaar.  

d) Na indiening en goede ontvangst van de aanvraag ontvangt de aanvrager binnen 14 
kalenderdagen een schriftelijke ontvangstmelding 
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Artikel 7. BEOORDELING EN BESLISSING 

a) Enkel volledige en ontvankelijke subsidieaanvragen komen in aanmerking voor beoordeling. De 

betrokken dienst gaat in eerste instantie na of de aanvraag volledig is en vraagt, indien nodig, 

aanvullende informatie op. Vervolgens onderzoekt de dienst eveneens of de aanvraag 

ontvankelijk is in overeenstemming met artikel 3 van dit reglement. 

 

b) De betrokken dienst beoordeelt vervolgens de aanvraag op basis van de voorwaarden zoals 

opgenomen in artikel 4 van dit reglement en formuleert een advies aan het college van 

burgemeester en schepenen. 

 

c) Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing op basis van het voorliggende 

advies. 

 

d) De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht binnen tien kalenderdagen na de 

beslissing van het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 8. UITBETALING 

Na goedkeuring wordt de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer, vermeld op het 
aanvraagformulier.  
 
De aanvrager verbindt zich ertoe elke wijziging van zijn rekeningnummer onmiddellijk en schriftelijk mee 
te delen aan de betrokken dienst. 

Artikel 9. CONTROLE 

In toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending van 

subsidies, is de begunstigde van de subsidie ertoe gehouden: 

• de stad toe te laten, voor zover als nodig, de echtheid van de gegevens van de subsidieaanvraag 

te controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen met alle middelen die zij hieromtrent 

nodig acht; 

• de subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend; 

• elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om eventueel ter 

plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren. 

Bij niet naleving van deze bepalingen, kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of gedeeltelijke 

terugvordering van de betrokken subsidie, in het jaar volgend op de aanvraag. Ook kan ze de toekenning 

van nieuwe subsidies opschorten voor het nieuwe jaar. 
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Artikel 10. BETWISTINGEN / BEROEP 

Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het college van 

burgemeester en schepenen. 

Betwistingen moeten, binnen één maand na kennisgeving van de beslissing over de toekenning van de 

subsidie aan de aanvrager, per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs gericht worden aan 

het college van burgemeester en schepenen (Botermarkt 2, 8800 Roeselare). De postdatum of datum op 

het ontvangstbewijs gelden als bewijs. 

Tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen kan een beroep tot vernietiging bij 

de Raad van State worden ingesteld. Dat beroep dient de vereniging bij aangetekend schrijven binnen 

een termijn van 60 dagen, met ingang van de datum van ontvangst van de kennisgeving van deze 

beslissing, aan de Raad van State over te maken. 

Artikel 11. INWERKINGTREDING 

Dit reglement heeft, behoudens vervanging, aanpassing of afschaffing, een onbepaalde duur en treedt 

in werking op 1 januari 2023 met als start van de referteperiode 1 januari 2023. 

Aldus vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 19 december 2022.  
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Aldus gedaan in open zitting van 19 december 2022

 Namens de gemeenteraad

Geert Sintobin Piet Delrue
#signature-Geert Sintobin# #signature-Piet Delrue#

Algemeen directeur Voorzitter gemeenteraad


