Leeswijzer

subsidiereglement
voor verenigingen
VOOR WIE?

• Jeugdverenigingen
• Cultuurverenigingen
• Sportverenigingen

• Welzijnsverenigingen
• Gezinsverenigingen
• Milieuverenigingen

WAARVOOR KRIJG JE DE SUBSIDIE?

Je krijgt een subsidie voor de basiswerking van de vereniging.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

- Jouw vereniging heeft:
• zijn ofﬁcieel adres in Roeselare;
• minimum 6 activiteiten per jaar en meer dan de helft van de activiteiten vindt
in Roeselare plaats;
• een bestuur van minimum 3 personen;
• minimum 10 leden;
• een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en, indien de vereniging over
een eigen lokaal beschikt, een brandverzekering;
• activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn (eventueel met lidmaatschap);
• een rekeningnummer op naam van de vereniging.
- Jouw vereniging geeft een korting van 50% aan vrijetijdspashouders*.
- Jouw vereniging vermeldt op zijn afﬁches, website,… het logo ’met steun van’ van de
stad Roeselare en het vrijetijdspaslogo.
- Het doel van jouw vereniging komt overeen met de algemene deﬁnitie van
verenigingen binnen jouw categorie.

HOE BEREKENEN WE JOUW SUBSIDIE?

20% van het subsidiebedrag verdelen we aan de hand van aantallen of kwantitatieve criteria.
De overige 80% kennen we toe op basis van inhoudelijke werking of kwalitatieve criteria.
Kwantitatieve criteria:
- Aantal leden: we maken een onderscheid tussen Roeselaarse en niet-Roeselaarse leden.
- Aantal activiteiten: het totale aantal activiteiten van één kalenderjaar.
- Kosten infrastructuur: huur, interest van een lening en energiekosten nemen we mee.
Kwalitatieve criteria:
- Communicatie:
hoe informeert jouw vereniging de leden en het brede publiek?
De verschillende manieren waarop je communiceert, zijn belangrijk.
- Doelgroepenbeleid:
• Hoe probeert jouw vereniging moeilijke doelgroepen te bereiken?
• Hoeveel vrijetijdspashouders bereik je en hoeveel korting geef je?

* Vrijetijdspashouder: iemand die een vrijetijdspas heeft. De vrijetijdspas geeft een korting op heel wat activiteiten
in Roeselare (sportkampen, tickets voor de Spil, lidmaatschap ARhus,…). De pas is er voor mensen die het ﬁnancieel
of door hun situatie moeilijk hebben om aan vrije tijd te doen.
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- Samenwerken:
werkt jouw vereniging samen met andere partners (verenigingen, stad,…)?
- Bestaanszekerheid:
• Verenigingen die starten of zich omvormen tot een vzw krijgen een extra subsidie.
• Zorg je voor een kwaliteitsvolle begeleiding van jouw leden en/of organiseer je vorming?
- Aard van de activiteiten:
we maken een onderscheid tussen eendagsactiviteiten, meerdaagse activiteiten en
technisch niveau (sport).

HOE DIEN JE IN?

Vul het aanvraagformulier in, digitaal of schriftelijk, vanaf 15 september beschikbaar.
Bezorg je aanvraag voor 15 oktober aan de dienst verantwoordelijk voor de subsidie.

WANNEER EN HOE KRIJG JE DE SUBSIDIE UITBETAALD?

In het jaar van de aanvraag mag je de subsidie op de rekening van de vereniging verwachten.

Voor alle details over de toekenning van de subsidie voor verenigingen raadpleeg je best het
‘reglement voor de subsidiëring van verenigingen’ op www.roeselare.be.
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