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Thuisdiensten HOGEVIJF – Seniorenadviesraad Hasselt 

 

Reglement toelages aan stedelijke seniorenverenigingen 

Artikel 1 

Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten kunnen de 
seniorenverenigingen die bij de aanvang van het kalenderjaar voldoen aan 
hiernavolgende voorwaarden in aanmerking komen voor een tussenkomst in hun 
werkingskosten : 
- de vereniging dient te beschikken over een huishoudelijk reglement;  
- ze heeft een bestuur dat aangeduid is onder haar leden;   
- ze bestaat uit minimum 30 leden die in Hasselt wonen;   
- ze is aangesloten bij de stedelijke seniorenraad;  
- ze is gemeentelijk georganiseerd: dit betekent dat elke activiteit in eigen 

organisatie in Hasselt moet plaats vinden, behalve socio-culturele, vormings- 
en/of sportactiviteiten waarvoor de infrastructuur zich buiten Hasselt bevindt. 

 

Artikel 2 

De toelage wordt berekend op basis van de werking gedurende één kalenderjaar, 
m.a.w. van 1 januari tot en met 31 december 

 

Artikel 3 

De toelage wordt opgesplitst in twee delen en bestaat uit: 

3.1.Een basisbedrag van 125 euro dat toegekend wordt aan elke 
      seniorenvereniging die voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 1. 
 
3.2.Een variabel bedrag waarvan de berekening als volgt gebeurt :  

het totale voorziene subsidiebedrag verminderd met het totale bedrag van 
de basistoelagen. Het saldo hiervan wordt in evenredigheid met het 
toegekende aantal punten op basis van het ingediende activiteitenverslag 
onder de verenigingen verdeeld.  

De puntenverdeling voor het variabel bedrag wordt berekend op basis van 
onderstaande bepalingen, waarbij maximum 3000 punten per vereniging 
worden toegekend.  
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3.2.1. Clubwerking 

a. clubwerking met een maandelijks terugkerende activiteit (min.10 x 
per jaar) zoals zang-, toneel-, dans-, sport-, hobbyclubs e.d. met 
minstens 10 deelnemende leden per club : 100 punten 

b. clubwerking met een wekelijks terugkerende activiteit (min. 38 x per 
jaar) zoals ontspanningsactiviteiten van allerlei aard (kaarten, kienen, 
hobby, gezelschapsspelen…) sportclubs e.d. met minstens 10 
deelnemende leden per club : 200 punten  

c. indien een sportclub, bv. wandelen, fietsen…door de vereniging 
opgesplitst wordt om tegemoet te komen aan de behoeften van fysiek 
zwakkere senioren wordt dit als een aparte clubwerking beschouwd 
voor zover wordt voldaan aan het minimum aantal deelnemers en 
voor zover er een apart traject wordt afgelegd met een aparte 
begeleider. Naargelang dit maandelijks of wekelijks wordt 
georganiseerd worden er 100 of 200 punten toegekend per club. 
 

 

3.2.2. Organisatie door je eigen vereniging van een éénmalige activiteit 

a. voor het organiseren van éénmalige activiteit met vormend, 
informatief of socio-cultureel karakter zoals vorming, bezinning, reizen 
met vormend doel, enz... . Hierbij dien je het bewijs te kunnen 
voorleggen (huur zaal, spreker, optreden, …):  75 punten per activiteit  
 

b. voor medewerking aan de organisatie van een stedelijke activiteit met 
ten minste 4 leden van de vereniging: 75 punten per activiteit. 

 

 

3.2.3. Deelname aan een activiteit georganiseerd door derden  

a. bezoek aan een vormende en/of culturele en/of sport- en/of 
ontspanningsactiviteiten in groep zoals toneel, muziekvoorstellingen, 
bezinningsactiviteiten….. per activiteit mits 10 deelnemende leden: 50 
punten  

 
b. sportactiviteiten georganiseerd door de stedelijke Sportdienst in groep 

per activiteit mits 5 deelnemende leden: 50 punten  (max 4 x per jaar) 

c. activiteiten ( ≠ algemene vergadering) georganiseerd door HOGEVIJF 
Thuisdiensten en/of door de stedelijke Seniorenraad per activiteit mits 
5 deelnemende leden: 50 punten 
 

d. kader- en vormingscursussen voor clubverantwoordelijken mits de 
club actief is of mits de oprichting ervan in het vooruitzicht is: 50 
punten  (max 1 x per club) :  
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e. nationale of (inter)provinciale of gewestvergaderingen (max 4 x per 

jaar): 50 punten 
 

Artikel 4 

4.1.Vόόr 15 december van het lopende jaar moet de vereniging het 
jaarprogramma van de geplande activiteiten voor het daaropvolgend jaar 
overmaken aan het OCMW , t.a.v. HOGEVIJF Thuisdiensten, Limburgplein 
1A te 3500 Hasselt. Bij afgifte telt de datum van ontvangst en bij verzending 
de poststempel als bewijs.  

4.2. Vόόr 14 februari van het te subsidiëren jaar dient de vereniging haar 
activiteitenverslag van het voorbije werkjaar binnen te brengen bij of te 
verzenden aan OCMW , t.a.v. HOGEVIJF Thuisdiensten, Limburgplein 1A te 
3500 Hasselt via een daartoe bestemd aanvraagdossier, ondertekend en  
met de vereiste bewijsmiddelen,.  Bij afgifte telt de datum van ontvangst 
en bij verzending de poststempel als bewijs. 

  

Artikel 5 

5.1. OCMW, HOGEVIJF Thuisdiensten controleert de ontvangen dossiers op 
correctheid en volledigheid en doet de berekeningen volgens het 
puntenstelsel. 

5.2.De berekeningen worden ter advies aan het Vast Bureau van de stedelijke 
Seniorenraad voorgelegd. 

5.3.Deze berekeningen worden als advies tot toekenning aan het Vast Bureau 
van het OCMW overgemaakt. 

 

Artikel 6 

6.1.De ambtenaren van HOGEVIJF Thuisdiensten hebben het recht om ter 
plaatse de werking, die recht kan geven tot toekenning van toelage, te 
controleren. 

6.2.De activiteiten die niet in het jaarprogramma opgenomen werden omdat zij 
bij de opmaak ervan nog niet bekend waren, dienen vόόr de activiteit plaats 
heeft aan HOGEVIJF Thuisdiensten schriftelijk of via e-mail gemeld te 
worden. 
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6.3.Indien er niet voldaan wordt aan de vereiste voorwaarden tot toekenning van 
toelage voor een activiteit zal deze niet worden toegekend. 

 

 

Artikel 7 

Dit toelagereglement treedt in werking op 1 mei 2020 en vervangt vanaf die datum 
het reglement van 1 januari 2007. 

 

 

 


