
 

 

 

De stad Hasselt wil in haar beleid streven naar een solidaire stad Hasselt, met een 

volwaardige plaats voor iedereen. We willen projecten ondersteunen (actiepunt 143, 

Bestuursakkoord) en een concrete werking helpen realiseren door het draagvlak te 

verbreden en betrokkenheid te bevorderen, en het stimuleren van gelijke kansen door 

de nadruk te leggen op sensibilisering (actiepunt 140, Bestuursakkoord). Op die manier 

wil stad Hasselt werken aan creativiteit en aan een dynamiek in samenleven in 

diversiteit.  

 

Voor zover de jaarlijkse begroting het toelaat, wil het stadsbestuur onder bepaalde 

voorwaarden projecten en werkingen subsidiëren die passen in haar beleid betreffende 

gelijke kansen.  

 

Wie kan een subsidie aanvragen?  

Een subsidie kan aangevraagd worden door een vzw of een feitelijke vereniging die 

in Hasselt een actie/activiteit opzet rond gelijke kansen.  

 

Waaraan moet jouw actie/activiteit voldoen?  

➢ De actie/activiteit moet binnen de visie en missie passen die stad Hasselt met dit 

reglement beoogt: het streven naar een solidaire stad, met een volwaardige plaats 

voor iedereen waarin projecten worden ondersteund die draagvlak creëren en 

sensibiliseren rond gelijke kansen. De hoofddoelstelling is om de Hasseltse 

bevolking bewust of gevoelig te maken voor gelijke kansen.  

 

➢ De actie/activiteit heeft een duidelijk aantoonbare link met Hasselt en/of een 

lokale verankering in Hasselt.  

 

➢ De actie/activiteit waarvoor je een subsidie aanvraagt, is ondersteunend en/of 

sensibiliserend.  

 

➢ De actie/activiteit is gebaseerd op sensibilisering met een inclusief karakter. D.w.z. 

dat je inzet op toegankelijkheid voor iedereen. Stad Hasselt streeft naar een 

optimale toegankelijkheid van al haar evenementen (328, bestuursakkoord) waarbij 

deze evenementen bijdragen tot de sociale cohesie (335, bestuursakkoord). 

 

➢ De actie/activiteit richt zich inhoudelijk op het versterken van gelijke kansen van 

kwetsbare doelgroepen.1  

 

➢ Je actie/activiteit wordt publiek aangekondigd en verspreid naar een ruim 

publiek via minimaal 2 verschillende communicatiekanalen. Bijvoorbeeld via sociale 

media zoals facebook/twitter/LinkedIn/Instagram/… of via schriftelijke communicatie 

zoals flyers/affiches/briefwisseling en/of via mondelinge communicatie.2 

 

➢ Samenwerking met andere actoren wordt aangemoedigd en positief beoordeeld.  

 

                                                      
1 Met kwetsbare doelgroepen bedoelen wij de doelgroepen zoals omschreven in de missie en visie van de 

dienst Gelijke Kansen: doelgroepen met mogelijks een combinatie van volgende factoren: leeftijd, gender, 
etnisch-culturele afkomst, seksuele geaardheid en genderidentiteit, lichamelijke, psychische en verstandelijke 
mogelijkheden, socio-economische status, levensbeschouwing en religie. 
2 Publieke aankondiging van acties/activiteiten die worden ondersteund door de stad Hasselt worden telkens 

met vermelding van ‘met steun van de stad Hasselt’ en het logo van de stad Hasselt verspreidt. 
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https://www.hasselt.be/sites/hasselt/files/documenten_stad_hasselt/bestuursakkoord_20190204_hasselt.pdf
https://www.hasselt.be/sites/hasselt/files/documenten_stad_hasselt/bestuursakkoord_20190204_hasselt.pdf
https://www.hasselt.be/sites/hasselt/files/2019-11/Visie_missie_2020_dienstGelijkeKansen.pdf
https://www.hasselt.be/sites/hasselt/files/documenten_stad_hasselt/bestuursakkoord_20190204_hasselt.pdf
https://www.hasselt.be/sites/hasselt/files/documenten_stad_hasselt/bestuursakkoord_20190204_hasselt.pdf
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➢ De actie/activiteit heeft een duidelijke link met duurzaamheid. Je werkt aan een 

‘duurzaam’ project, in de brede zin van het woord: economisch, ecologisch en socio-

cultureel (107, bestuursakkoord). 

 

➢ De actie/activiteit heeft een duidelijke link met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.3 

 

➢ Er dient vooraf een kostenraming opgemaakt te worden van de actie/activiteit. 

Kosten die in aanmerking komen voor subsidiëring zijn: vergoeding spreker(s) of 

artiest(en), drukwerk of grafische vormgeving, aankoop vormend materiaal,…  

 

Kosten die niet in aanmerking komen voor subsidiëring zijn: personeels- of 

vrijwilligersvergoedingen, catering, huur en/of werkingskosten.  

 

Hoe verdeelt de stad Hasselt de subsidies?  

De stad Hasselt heeft budgetten opgenomen in de begroting in het kader van dit subsidiereglement.  

 

• Voor een éénmalige activiteit wordt maximaal €200,00 voorzien met een maximum van 50% 

van de totale kostprijs.  

• Voor een éénmalige activiteit in samenwerking met een andere vereniging wordt maximaal 

€250,00 voorzien met een maximum van 50% van de totale kostprijs.  

• Voor terugkerende activiteiten in hetzelfde werkjaar wordt in het totaal maximaal €1.000,00 

voorzien met een maximum van 50% van de totale kostprijs.  

• Voor terugkerende activiteiten in hetzelfde werkjaar in samenwerking met een andere 

vereniging(en) wordt in het totaal maximaal €1.250,00 voorzien met een maximum van 50% 

van de totale kostprijs.  

 

Let op: Er kan voor maximum drie éénmalige activiteiten per werkjaar worden aangevraagd, d.w.z. 1 

activiteit per indienperiode.  

 

Met terugkerende activiteiten bedoelen wij minimaal 3 activiteiten die plaatsvinden in hetzelfde 

werkjaar met een gelijkaardig karakter. Bv. een reeks lezingen.  

 

Er kan slechts één subsidie aangevraagd worden bij de stad Hasselt voor éénzelfde activiteit. D.w.z. 

dat dubbele financiering via een andere stadsdienst voor éénzelfde activiteit niet is toegestaan.  

 

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?  

➢ Je vult het aanvraagformulier digitaal in in het Nederlands.  

➢ Er zijn jaarlijks 3 mogelijke aanvraagdata: 31 maart, 31 juli en 30 november. 

o Als de actie/activiteit plaatsvindt tussen 1 januari en 30 april dienen wij het 

aanvraagformulier uiterlijk 30 november ontvangen te hebben.  

o Als de actie/activiteit plaatsvindt tussen 1 mei en 31 augustus dan dienen wij het 

aanvraagformulier uiterlijk 31 maart ontvangen te hebben.  

o Als de actie/activiteit plaatsvindt tussen 1 september en 31 december dan dienen wij 

je aanvraagformulier uiterlijk 31 juli ontvangen te hebben.  

 

➢ Je verstuurt het formulier uiterlijk op één van deze data naar de dienst Gelijke Kansen van 

de stad Hasselt. Aanvragen die de dienst later bereiken, worden niet behandeld of worden 

                                                      
3 De Sustainable Development Goals (SDGs) of de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn formeel aangenomen door de 

algemene vergadering van de VN met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 
SDGs, die gekoppeld worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de 
planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. 

https://www.hasselt.be/sites/hasselt/files/documenten_stad_hasselt/bestuursakkoord_20190204_hasselt.pdf
https://www.sdgs.be/nl
mailto:gelijkekansen@hasselt.be
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behandeld in de volgende aanvraagronde op voorwaarde dat de actie/activiteit verplaatst 

wordt.  

 

➢ De dienst Gelijke Kansen beoordeelt of de actie/activiteit inhoudelijk en vormelijk in 

aanmerking komt voor betoelaging en formuleert een advies.  

 

➢ Het college van Burgemeester en Schepenen beslist op basis van dit advies of de 

actie/activiteit betoelaagd wordt en voor welk bedrag. Je ontvangt een bericht met de 

beslissing hieromtrent.  

 

➢ Nadat je actie/activiteit heeft plaatsgevonden, vul je het evaluatieformulier in en voeg je de 

nodige bewijsstukken toe. Je verstuurt allen digitaal naar de dienst Gelijke Kansen binnen 

de 2 maanden nadat je activiteit heeft plaatsgevonden.  

 

➢ Vervolgens ontvang je het totaalbedrag zoals bepaald in dit reglement op de rekening van je 

vzw of vereniging. Hou er rekening mee dat dit proces enige tijd in beslag neemt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
contact 

Dienst Gelijke Kansen  
T 011 23 94 92 

gelijkekansen@hasselt.be 

mailto:gelijkekansen@hasselt.be

