
 

 
Gezinsraad Beveren Subsidiereglement - 1 

 

 

 

 

Subsidiereglement Gezinsraad Beveren 

 

artikel 1 

De Gezinsraad heeft van het gemeentebestuur de bevoegdheid gekregen om advies te 
verstrekken over alle aspecten die het gezin aanbelangen. Zij kan enerzijds advies geven op 
vraag van het gemeentebestuur, maar anderzijds ook op eigen initiatief een advies 
verstrekken over gezinsgerelateerde aspecten.  

Anders gesteld: het gezin is de hoeksteen van de maatschappij. De Gezinsraad is een 
gemeentelijke adviesraad die in dat opzicht een belangrijke adviserende bevoegdheid heeft 
waarbij alle actoren die een Beverse band hebben met het gezinsleven betrokken kunnen 
worden. De Gezinsraad is als advies- en overlegorgaan de spreekbuis van alle Beverse 
gezinnen en werkt volledig autonoom. Verschillende verenigingen zijn aangesloten bij de 
Gezinsraad en komen daardoor in aanmerking voor een gesubsidieerde toelage. 

De Gezinsraad adviseert het college van burgemeester en schepenen omtrent de jaarlijkse 
betoelaging van gezinsgerichte verenigingen die aangesloten zijn bij de gemeentelijke 
Gezinsraad van Beveren volgens de normen en voorwaarden die hierna worden vastgesteld. 

Het college van burgemeester en schepenen behoudt het recht om deze voorstellen aan te 
passen en schrijft de toe te kennen bedragen in in de gemeentebegroting. 

 

artikel 2 

Om in aanmerking te komen voor een betoelaging stelt de Gezinsraad volgende algemene 
voorwaarden:  

a) De vereniging moet aangesloten zijn bij de Gemeentelijke Gezinsraad van Beveren. 
b) De toelage kan enkel toegekend worden aan verenigingen uit Beveren. Aangesloten 

vzw’s of aangesloten feitelijke verenigingen moeten hun maatschappelijke zetel in 
Beveren hebben of een substantiële werking in Beveren kunnen aantonen. 

c) De vereniging dient minstens 1 jaar werking te kunnen aantonen. 
d) De vereniging moet over een bankrekening beschikken op naam van de vereniging 

waarop de toelage gestort kan worden. 
e) Het bestuur van de vereniging moet uit minstens 3 personen bestaan, met minstens 

volgende rolverdeling: een voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze 3 
personen moeten op 3 verschillende officiële adressen gedomicilieerd zijn. Deze 
samenstelling moet jaarlijks aangetoond worden.   

f) De vereniging dient de Gezinsraad op de hoogte te houden van de activiteiten die zij 
georganiseerd heeft in de loop van het dienstjaar. De vereniging dient jaarlijks een 
activiteitenverslag op te stellen en in te dienen op het secretariaat van de 
Gezinsraad. De Gezinsraad bepaalt het tijdstip hiervoor. 

g) De aangesloten verenigingen bij de Gezinsraad kunnen geen toelage ontvangen van 
een andere gemeentelijke adviesraad. 

h) De vereniging dient in te gaan op vragen van de Gezinsraad om activiteiten 
mondeling toe te lichten op een vergadering van de Gezinsraad. 
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i) Om adviezen te kunnen uitbrengen vanuit de Gezinsraad naar het college, is het 
fundamenteel dat de Gezinsraad kan steunen op de aangesloten verenigingen. In dat 
kader verlangt de Gezinsraad een inbreng vanuit de verenigingen.   

j) Een bestuurslid van de vereniging dient op minstens 1 vergadering van de 
Gezinsraad aanwezig te zijn gedurende het werkingsjaar. 1 persoon kan slechts 1 
vereniging vertegenwoordigen.   

k) Het werkingsjaar loopt van 1 augustus van het afgelopen jaar tot 31 juli van het huidig 
jaar. 

 

artikel 3 

Diverse verenigingen, met elk een specifiek doel en bestaansreden, zijn aangesloten bij de 
gemeentelijke Gezinsraad. Voor iedere categorie van verenigingen is een bijkomende 
afzonderlijke richtlijn geschreven tot bepaling van het toelagebedrag. 

Het betreft diverse richtlijnen voor: 

a) de aangesloten wijk- en buurtcomités 
b) de ouderverenigingen 
c) de aangesloten zelfhulpgroepen en verenigingen voor sociale dienstverlening 
d) andere soorten verenigingen 

De richtlijnen worden als bijlage aan dit reglement gevoegd. 

 

artikel 4 

De gemeentelijke Gezinsraad ontvangt jaarlijks een dotatie van het gemeentebestuur van 
Beveren waarmee hij zijn werking kan bekostigen. 

De Gezinsraad kan met een deel van deze dotatie ook speciale financiële steun geven aan 
projecten, waarvan de Gezinsraad van oordeel is dat zij het sociale- en gezinsleven van de 
Beverse inwoners ten goede komen. 

 

Artikel 5 

Alle subsidieaanvragen worden beoordeeld door een ad hoc commissie bestaande uit de 
voorzitter van de Gezinsraad en 1 of meer officiële bestuursleden van de Gezinsraad van 
Beveren. De ad hoc commissie legt deze beoordeling voor aan het volledige bestuur van de 
Gezinsraad, die op zijn beurt de uiteindelijke beslissing bij meerderheid neemt. 

 

Het subsidiereglement van de Gemeentelijke Gezinsraad van Beveren werd vastgelegd en 
goedgekeurd door de voltallige bestuursploeg van deze raad op 5 juni 2019. 

 

Namens de Gezinsraad 

Luc Goiris 

Voorzitter 
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Bijlage bij het subsidiereglement Gezinsraad Beveren 

 

a) richtlijnen met betrekking tot de betoelaging van aangesloten wijk- en buurtcomités 

De Gezinsraad is van oordeel dat een wijkcomité de betrachting moet hebben om het 
samenleven binnen een bepaalde wijk zo optimaal mogelijk te maken. 

Activiteiten die het wijkcomité hierrond inricht wil de Gezinsraad betoelagen. 

De bij de Gezinsraad van Beveren officieel aangesloten wijk- en buurtcomités kunnen 
betoelaagd worden rekening houdende met volgende richtlijnen: 

1. het wijkcomité dient jaarlijks minstens één activiteit te organiseren ten gunste van 
alle wijkbewoners; 

2. activiteiten gericht naar alle wijkbewoners worden hoger ingeschat dan activiteiten 
bestemd voor een beperkt gedeelte van de wijkbewoners; 
bv. een wijkfeest wordt hoger ingeschat dan de organisatie van een wekelijkse 
jogavond.  

3. het maximum toelagebedrag is 400€; 
4. het aantal georganiseerde activiteiten is van belang voor de bepaling van het 

subsidiebedrag, maar niet overheersend; 
 

De Gezinsraad kan van deze regels afwijken, wanneer de inhoud van de georganiseerde 
activiteiten niet verenigbaar is met de algemeen aangenomen werking van een wijkcomité of 
in het andere geval juist een veel hogere waarde heeft. 

 

b) richtlijnen met betrekking tot de betoelaging van aangesloten ouderverenigingen 

De Gezinsraad is van oordeel dat ouderverenigingen de betrachting moeten hebben om het 
samenleven binnen een bepaalde school zo optimaal mogelijk te maken. 

Activiteiten die de oudervereniging hierrond inricht wil de Gezinsraad betoelagen. 

De bij de Gezinsraad van Beveren officieel aangesloten ouderverenigingen kunnen 
betoelaagd worden rekening houdende met volgende richtlijnen: 

1. de oudervereniging dient jaarlijks minstens één activiteit te organiseren ten gunste 
van alle ingeschreven schoolgaande kinderen en hun (groot)ouders; 

2. activiteiten gericht naar alle scholieren worden hoger ingeschat dan activiteiten 
bestemd voor een beperkt gedeelte van de scholieren; 
bv. een schoolfeest wordt hoger ingeschat dan de organisatie van een evenement 
voor bepaalde klassen 

3. het maximum toelagebedrag is 600€; 
4. het aantal georganiseerde activiteiten is van belang voor de bepaling van het 

subsidiebedrag, maar niet overheersend; 
 

De Gezinsraad kan van deze regels afwijken, wanneer de inhoud van de georganiseerde 
activiteiten niet verenigbaar is met de algemeen aangenomen werking van een 
oudervereniging of in het andere geval juist een veel hogere waarde heeft. 
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c) richtlijnen met betrekking tot de betoelaging van aangesloten zelfhulpgroepen en 

verenigingen voor sociale dienstverlening 

De Gezinsraad is van oordeel dat de aangesloten zelfhulpgroepen en andere verenigingen 
voor sociale dienstverlening een specifieke sociale functie en betrachting nastreven ten 
gunste van de inwoners van Beveren. 

Gelet op de zwaardere financiële inspanningen die dergelijke verenigingen moeten leveren, 
acht de Gezinsraad het opportuun om deze categorie van verenigingen een hogere subsidie 
toe te kennen. 

De bepaling van het toelagebedrag zal voor deze categorie van verenigingen steeds 
individueel worden bekeken, rekening houdend met enkele parameters, zoals: (niet-
limitatieve opsomming) 

 Aard van de activiteiten 

 Gerichtheid van de activiteiten naar de Beverse bevolking toe 

 Kwaliteit en kwantiteit van de georganiseerde activiteiten 

 Financiële ondersteuning door derden 

 

Het maximum toelagebedrag is 800€. 

 

d) richtlijnen met betrekking tot de betoelaging van andere soorten verenigingen 

Naast wijk- en buurtcomités, ouderverenigingen en zelfhulpgroepen en/of verenigingen voor 
sociale dienstverlening kunnen nog andere Beverse gezinsgerichte verenigingen aansluiten 
bij de Gezinsraad Beveren. 

De bepaling van het toelagebedrag zal voor deze categorie van verenigingen steeds 
individueel worden bekeken, rekening houdend met enkele parameters, zoals: (niet-
limitatieve opsomming) 

 Aard van de activiteiten 

 Gerichtheid van de activiteiten naar de Beverse bevolking toe 

 Kwaliteit en kwantiteit van de georganiseerde activiteiten 

 Financiële ondersteuning door derden 

 

Het maximum toelagebedrag is 400€. 

 


