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Zitting van 18 december 2018
Burger en Samenleving/Samenleving

Goedgekeurd

21 2018_GR_00227 Internationale solidariteit - Aanpassing 
subsidiereglement ontwikkelingsprojecten en 
sensibiliseringsacties - Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Carlo Gysens, voorzitter; mevrouw Nadja Vananroye, burgemeester; mevrouw 
Karolien Mondelaers, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; de heer Gerald 
Corthouts, schepen; de heer Kevin Schouterden, schepen; de heer Michel Froidmont, 
schepen; de heer Joost Venken, schepen; mevrouw Brigitte Smets, schepen; mevrouw 
Brigitta Grosemans, gemeenteraadslid; de heer Frank Vandenhoudt, gemeenteraadslid; 
mevrouw Christa Tuch, gemeenteraadslid; de heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de 
heer Jean Lambrecks, gemeenteraadslid; de heer Ivo Belet, gemeenteraadslid; mevrouw 
Laurence Libert, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, gemeenteraadslid; de heer 
Koen Beulen, gemeenteraadslid; mevrouw Derya Erdogan, gemeenteraadslid; de heer 
Steven Vandeput, gemeenteraadslid; mevrouw Lies Jans, gemeenteraadslid; de heer Guido 
Fissette, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter 
Cuppens, gemeenteraadslid; mevrouw Joske Dexters, gemeenteraadslid; mevrouw Katrijn 
Otte, gemeenteraadslid; de heer Rik Dehollogne, gemeenteraadslid; de heer Bert 
Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, gemeenteraadslid; de heer Marc 
Collett, gemeenteraadslid; mevrouw Sylvia Feytons, gemeenteraadslid; de heer Eric 
Jorissen, gemeenteraadslid; mevrouw Kristel Vanquaethoven, gemeenteraadslid; de heer 
Jan Wouters, gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Ivo 
Konings, gemeenteraadslid; de heer Frank Keunen, gemeenteraadslid; mevrouw Anne 
Moons, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de heer Koen 
Deconinck, algemeen directeur; de heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig:
de heer Rob Beenders, gemeenteraadslid; de heer Michiel Liefsoens, gemeenteraadslid; 
mevrouw Marijke Jordens, gemeenteraadslid; de heer Peter Ramaekers, gemeenteraadslid

Beschrijving

Aanleiding en context
De stad Hasselt wil in haar beleid voor ontwikkelingssamenwerking solidair zijn met 
ontwikkelingslanden, gesteund en gestimuleerd door zoveel mogelijk inwoners. 
Door kleinschalige projecten in erkende ontwikkelingslanden te ondersteunen wil 
ze een concrete werking helpen realiseren en het draagvlak voor mondiale 
uitdagingen verbreden. Ook sensibilisering hierover wordt aangemoedigd.

Voor zover de jaarlijkse begroting het toelaat, wil het stadsbestuur onder bepaalde 
voorwaarden projecten van Hasseltse vzw's of feitelijke verenigingen subsidiëren 
die passen in haar beleid betreffende ontwikkelingssamenwerking. De toegekende 
subsidies kunnen enkel besteed worden aan de realisatie van projecten in erkende 
ontwikkelingslanden en sensibiliseringsacties in Hasselt.

Vorig jaar in mei werd het vernieuwde reglement 'Internationale solidariteit' 
goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit kwam tot stand door een nauwe 
samenwerking en afstemming met de leden van de stedelijke adviesraad 
ontwikkelingssamenwerking, de commissie van experten, provincie Limburg en 
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andere partners uit het netwerk, en werd opgesteld in overeenstemming met 
andere bestaande subsidiereglementen. Het reglement bestaat uit 2 onderdelen: 
subsidiëring voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden en subsidiëring voor 
sensibiliseringsacties omtrent internationale solidariteit in Hasselt.

Argumentatie
Dit reglement is nu iets meer dan een jaar (2 subsidierondes) in voege. Ons 
middenveld is ervan overtuigd dat het gebruiksvriendelijker, duidelijker en 
toegankelijker is dan voorheen. Dat moest en zou vooral blijken uit een stijging van 
het aantal aanvragen ikv sensibiliseringsacties. Toch kregen we ook vaak de 
opmerking dat de éénmalige aanvraagmogelijk per jaar niet tegemoet komt aan de 
realiteit van vzw's en verenigingen die voor hun lokale werking vaak steunen op 
vrijwilligersgroepen. Zij zijn niet in die mate georganiseerd dat ze reeds een jaar op 
voorhand een aanvraag kunnen doen voor een lokale sensibiliseringsactiviteit. 
Bovendien zijn de richtlijnen daaromtrent niet heel duidelijk in het huidige 
reglement (bv of een subsidie ook met terugwerkende kracht kan worden 
aangevraagd). Dit zorgde voor nogal wat verwarring en foute aannames.

We besloten dan ook om het gedeelte rond sensibilisering uit het reglement 
'Internationale solidariteit' te halen en in een nieuw reglement 'Mondiale 
sensibilisering' te steken.

 Aan het bestaande reglement verandert inhoudelijk niets, buiten het stuk 
'sensibiliseringsacties' dat er uit verdwijnt.

 In het nieuwe reglement 'Mondiale sensibilisering' worden de voorwaarden 
omtrent deze sensibiliseringsacties uitgebreid, verfijnd en meer 
geobjectiveerd. Op die manier is de administratie in staat om het dossier te 
beoordelen en een advies te schrijven voor het college van burgemeester  
en schepen, en moet niet meer elke aanvraag rond sensibilisering langs de 
commissie van experten passeren. Met meerdere aanvraagmogelijkheden 
per jaar zou dit een te grote belasting voor hen vormen. Uiteraard zetten 
we hun expertise wel nog steeds in bij de subsidieaanvragen ikv 
ontwikkelingsprojecten in het Zuiden.

Juridische grond
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 
aanwending van sommige subsidies.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 
248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijke toezicht.

Het besluit van de gemeenteraad van 20 mei 1986 houdende vrijstelling van 
bepaalde formaliteiten en vaststelling van bij te brengen stukken in toepassing van 
de wet van 14 november 1983.

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 42, §3 van het gemeentedecreet

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Onverminderd de 
federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het 
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vaststellen van politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer 
betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en 
retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.

Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een administratieve 
sanctie wordt opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank.

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
De kredieten voor deze uitgave zijn voorzien op:

1) Projecten in het Zuiden
Bedrag: € 56.000,00
Actienummer: 20xx000157
Ramingsnummer: 20xx0000068 
Budgetcode: 20xx/6490100/4/0160

2) Mondiale sensibilisering

Bedrag: € 10.000,00 
Actienummer: 20xx000176 
Ramingsnummer: 20xx0000069 
Budgetcode: 20xx/6490100/4/0160

Advies
Financieel advies - Uitgaven
Gunstig advies

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het aangepaste subsidiereglement Internationale 
solidariteit en het nieuwe subsidiereglement Mondiale sensibilisering goed.

Bijlagen
1. Subsidiereglement Internationale solidariteit (aangepast).pdf
2. Subsidiereglement Mondiale sensibilisering (nieuw).pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

algemeen directeur
Koen Deconinck

voorzitter
Carlo Gysens



 
 
 

 

 

 

Subsidiereglement Internationale Solidariteit 

Projecten in erkende ontwikkelingslanden 

 

 

De stad Hasselt wil in haar beleid solidair zijn met ontwikkelingslanden, gesteund en 

gestimuleerd door zoveel mogelijk inwoners. Door kleinschalige projecten in erkende 

ontwikkelingslanden1 te ondersteunen wil ze een concrete werking helpen realiseren 

en het draagvlak voor mondiale uitdagingen verbreden.  

 

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

voorwaarden projecten subsidiëren die passen in haar beleid betreffende internationale 

solidariteit. 

 

 

Wie kan een subsidie aanvragen? 

 

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

die in Hasselt verankerd is. Voorbeelden van elementen die een verankering in Hasselt 

kunnen aantonen zijn het organiseren van activiteiten (zoals een debatavond of lezing) in 

Hasselt, domicilie in Hasselt van het merendeel van de leden, … 

 

Hoe wordt jouw project beoordeeld? 

 

De stad Hasselt vindt het belangrijk dat zowel bestaande als nieuwe projecten 

ondersteund worden en de kans krijgen om te groeien. 

 

Op basis van de volgende criteria2, werk je aan een kwaliteitsvol project: 

 

                                                           
1 Je project vindt plaats in een land dat door de VN erkend is als ontwikkelingsland. De 

OESO publiceert om de 3 jaar een lijst van ontwikkelingslanden (DAC lijst). Bevindt het 

land zich niet op deze lijst en wens je toch een aanvraag in te dienen, dan word je door 

de commissie van experten gevraagd om een bijkomende mondelinge of 

schriftelijke argumentatie. 

2 Zoals vooropgesteld door het 4de pijler Steunpunt. 

Internationale solidariteit - Aanpassing subsidiereglement ontwikkelingsprojecten en 
sensibiliseringsacties
gemeenteraad - 18 december 2018

4/10



 
 
 

 

➢ Eigenaarschap. Eigenaarschap houdt in dat ook je lokale partners zich 

“ontfermen” over het beoogd resultaat. Het is van hun, ze zijn er persoonlijk mee 

verbonden. Participatie en verantwoordelijkheid van je lokale partners in het 

ontwikkelingsland zijn hierbij erg belangrijk. Je ondersteunt en werkt daarbij in 

respect en vertrouwen. 

 

➢ Ethisch handelen. Je blijft trouw aan je waarden, communiceert helder, eerlijk 

en correct, en gaat verstandig om met de financiële middelen. Je beoogt 

structurele, maatschappelijke verandering voor kwetsbare doelgroepen. 

 

➢ Duurzaamheid. Je werkt aan een ‘duurzaam’ project in een ontwikkelingsland, in 

de brede zin van het woord: 

- Economisch: Er bestaat een realistische en correcte begroting voor de 

realisatie van je project. Bij de realisatie van je project probeer je de 

financiële en materiële onafhankelijkheid van de doelgroep te realiseren. Je 

project moet de doelgroep in staat stellen om zijn ontwikkeling in eigen 

handen te nemen. Daartoe moet de financiële leefbaarheid en de impact 

op lange termijn aangetoond kunnen worden. 

- Ecologisch: Je denkt ook aan de ecologische duurzaamheid3. Je project 

streeft ernaar in de verschillende projectfasen (ontwerp, voorbereiding, 

realisatie, nazorg) geen negatieve invloed te hebben op aanwezige 

grondstoffen, biodiversiteit, milieu en klimaat. Je tracht rekening te houden 

met de klimaatverandering door ter plaatse ingrepen en maatregelen te 

voorzien die de gevolgen van de klimaatverandering milderen (d.i. 

klimaatadaptatie). 

- Socio-cultureel: Je project houdt rekening met lokale tradities, cultuur en 

waarden in overeenstemming met de internationale rechtsregeling en in 

regel met de lokale wettelijke voorschriften en geplogenheden. 

 

➢ Samenwerking met andere actoren, zowel in Hasselt als in het land waar je 

project zich situeert. Je project moet ingebed zijn in een bredere lokale context 

waarbij het gedragen en mede-georganiseerd wordt door lokale actoren in het 

ontwikkelingsland. In Hasselt werk je samen met lokale verenigingen en steun je 

het Hasselts beleid internationale solidariteit, bijvoorbeeld door deel te nemen aan 

                                                           
3 We hanteren hierbij de definitie van de VN-commissie Brundland uit 1987: duurzame 

ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het 

vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar 

te brengen  
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de Stedelijke Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking (SWOS) en/of andere 

overlegstructuren. Samen bouwen we aan een brede, sterke Noord-Zuidbeweging 

en helpen we mee de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te behalen. 

 

➢ Bewustmaking. Het is belangrijk dat je project ook een gedragenheid onder de 

inwoners van Hasselt heeft. Om dit te realiseren, vertel je vanuit je concrete 

project een eerlijk verhaal, realistisch en respectvol. Je sensibiliseert Hasselaren 

door hen te betrekken en bewust te activeren. Dit kan o.a. via sensibiliserende 

activiteiten, een Facebookpagina, een eigen website, een eigen nieuwsbrief of de 

nieuwsbrief Gelijke Kansen van de stad. Plan je een grotere sensibiliseringsactie 

of -activiteit waarvoor je financiële ondersteuning nodig hebt, bekijk dan zeker 

het subsidiereglement sensibiliseringsacties internationale solidariteit.  

 

 

Hoe verdeelt de stad Hasselt de subsidies? 

 

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

subsidiereglement. 

 

• Voor verenigingen/organisaties met lopende projecten in erkende 

ontwikkelingslanden is 85% van het voorziene budget van de stad Hasselt 

voorbehouden. Er wordt maximaal € 7.000 per aanvraag voorzien. 

 

• Voor verenigingen/organisaties die zich nog in de opstartfase bevinden4 of voor 

verenigingen/organisaties die voor de eerste keer een subsidieaanvraag indienen 

bij de stad Hasselt in het kader van dit reglement, wordt 15% van het voorziene 

budget van de stad Hasselt voorbehouden. Er wordt maximaal € 5.000 per 

aanvraag voorzien. 

 

 

Hoe verloopt de aanvraagprocedure? 

 

➢ Je vult het aanvraagformulier digitaal in in het Nederlands, en bezorgt dit ten 

laatste op 30 juni aan de Dienst Gelijk Kansen van de stad Hasselt. Aanvragen die 

de dienst later bereiken, worden pas behandeld in het volgend werkjaar. 

Aanvragers kunnen ondersteuning vragen aan de verantwoordelijke ambtenaar 

voor het invullen van het formulier. Je meldt dit tijdig aan de bevoegde 

                                                           
4 Het gaat hier over verenigingen/organisaties die maximaal 2 jaar geleden gestart zijn. 
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ambtenaar, zodat een individuele timing kan uitgezet worden, afhankelijk van de 

vereiste coaching. De rol van de ambtenaar in deze is zuiver administratief. 

 

➢ Je aanvraagdossier wordt voorgelegd aan een onafhankelijke commissie van 

experten. Op basis van de criteria vermeld in dit reglement, geven zij advies. Het 

college van burgemeester en schepenen beslist na dit advies of jouw project 

betoelaagd wordt, en voor welk bedrag. Deze beslissing wordt tevens ter 

kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad. Vervolgens ontvang je de 

subsidie, in de loop van het najaar, op de rekening van je vzw of vereniging. 

 

 

Hoe verantwoord je de subsidies? 

 

Indien je vorig werkjaar middelen ontving van de stad Hasselt in het kader van dit 

subsidiereglement, dan wordt je gevraagd een digitaal evaluatieverslag in te dienen ten 

laatste op 30 juni. 

Dit formulier bestaat uit een werkingsverslag (1) en een financieel verslag (2). 

 

(1) In het werkingsverslag leg je het verband tussen je projectaanvraag 

van vorig werkjaar en wat reeds gerealiseerd werd sinds de subsidie 

werd ontvangen: wat waren de moeilijkheden, de successen, … 

(2) In het financieel verslag staat een inkomsten- en uitgavenstaat van het 

project met een duidelijke vermelding van alle inkomsten en uitgaven 

in functie van het project (gedurende de aangegeven periode). 

 

Structureel wederkerende kosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring, alsook: 

 

➢ Uitzending of reis- en verblijfskosten naar en in het projectland 

➢ Personeelskosten5, noch in het noorden, noch in ontwikkelingslanden 

➢ Kosten in levensonderhoud waaronder bijvoorbeeld voedsel 

➢ Noodhulp 

 

Je mag van verschillende instanties subsidies ontvangen, maar dubbele financiering 

(verschillende subsidies gebruiken voor eenzelfde uitgave) is niet toegestaan. 

 

Het evaluatieverslag wordt, indien van toepassing, samen met je nieuwe aanvraag 

beoordeeld door de commissie van experten. Op basis daarvan geven zij hun advies. 

                                                           
5 Dit zijn structurele kosten voor personeel. Doe je beroep op een dienstverlening beperkt 

in tijd en niet jaarlijks terugkerend, bijvoorbeeld voor de bouw van je school of een 

vorming, dan kan dit uiteraard wel ingebracht worden. 

Internationale solidariteit - Aanpassing subsidiereglement ontwikkelingsprojecten en 
sensibiliseringsacties
gemeenteraad - 18 december 2018

7/10



 
 
 

 

Subsidiereglement Mondiale sensibilisering 

Sensibiliseringsacties en -activiteiten rond internationale solidariteit 

 

 
 

De stad Hasselt wil in haar beleid solidair zijn met ontwikkelingslanden, gesteund en 

gestimuleerd door zoveel mogelijk inwoners. Ze wil het bewustzijn rond mondiale 

verhoudingen en uitdagingen vergroten bij de Hasselaar, met oog op een meer 

solidaire samenleving. Daartoe wil de stad sensibiliserende acties of activiteiten rond 

thema’s gelinkt aan internationale solidariteit1 die op haar eigen grondgebied 

plaatsvinden financieel ondersteunen.   

 

 

Wie kan een subsidie aanvragen? 

 

Een subsidie kan aangevraagd worden door elke vzw of feitelijke vereniging die in 

Hasselt een sensibiliserende actie of activiteit opzet rond internationale solidariteit en 

voldoet aan de voorwaarden hieronder vernoemd.  

 

Waaraan moet jouw actie/activiteit voldoen? 

 

• Je actie of activiteit moet binnen de visie en missie passen die stad Hasselt met 

dit reglement beoogt. De hoofddoelstelling is om de Hasseltse bevolking bewust of 

gevoelig te maken voor een bepaald mondiaal probleem of thema.  

 

• Toets je actie op voorhand aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (vb Hou je 

rekening met mensen in armoede? Heb je oog voor de ecologische duurzaamheid 

van je actie? …).  

 

• Samenwerking met andere actoren wordt aangemoedigd en positief beoordeeld. 

 

• Een goede sensibiliseringsactie moet de aandacht trekken, maar moet ook doen 

nadenken2. Je actie of activiteit mag een fondsenwervende component bevatten, 

maar deze is louter bijkomstig. 

                                                           
1 Thema’s zoals eerlijke handel, mensenrechten, politieke/sociale/economische situatie in 
ontwikkelingslanden,… . 
2 Voorbeelden van mogelijke sensibiliserende activiteiten: een fototentoonstelling over een bepaald 
ontwikkelingsland, een debat over een bepaald mondiaal thema, een thematische workshop, een mondiaal spel 
voor jongeren, een eigen ervaring of uitwisseling toelichten, een project of werking in een land of regio in het 
Zuiden in de kijker plaatsen … 

Internationale solidariteit - Aanpassing subsidiereglement ontwikkelingsprojecten en 
sensibiliseringsacties
gemeenteraad - 18 december 2018

8/10

http://www.sdgs.be/


 
 
 

 

 

• De actie of activiteit wordt georganiseerd in Hasselt. 

 

• De actie of activiteit moet opengesteld worden voor iedere Hasselaar en mag dus 

niet louter voor eigen achterban of een (te) specifiek doelpubliek georganiseerd 

worden. 

 

• De activiteit wordt door de aanvrager kenbaar gemaakt in Hasselt. Dit kan onder 

andere via een Facebookpagina, een website van het project, een eigen 

nieuwsbrief of de nieuwsbrief Gelijke Kansen van de stad Hasselt, het digitale 

platform ‘Uit in Hasselt’, de sociale kalender,… . Vraag de bevoegde ambtenaar 

naar de mogelijkheden. 

 

• Op alle publicaties – zoals affiches, folders, ed. – moet de vermelding ‘met steun 

van de stad Hasselt’ voorkomen. 

 

• Er dient vooraf een kostenraming opgemaakt te worden van je actie of activiteit. 

Kosten die in aanmerking komen voor subsidiëring zijn: huur zaal, huur technisch 

materiaal (microfoon, geluidsinstallatie,…), vergoeding spreker(s) of artiest(en), 

grafische vormgeving en drukwerk,… . Kosten die niet in aanmerking komen voor 

subsidiëring zijn: catering, receptie, personeelskosten of vrijwilligersvergoedingen 

van eigen medewerkers. 

 

 

Hoe verdeelt de stad Hasselt de subsidies? 

 

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

subsidiereglement. Er wordt maximaal €500 per sensibiliserende actie of activiteit 

voorzien. Regelmatig terugkerende activiteiten worden slechts eenmaal betoelaagd.  

 

Een vzw of feitelijke vereniging kan op jaarbasis maximaal beroep doen op €1000 in het 

kader van dit subsidiereglement. 

 

 

Hoe verloopt de aanvraag- en afhandelingsprocedure? 

 

• Je vult het aanvraagformulier digitaal in in het Nederlands. 

 

• Er zijn jaarlijks 3 mogelijke aanvraagdata: 28 februari, 30 juni en 31 oktober. 

- Als jouw actie/activiteit plaatsvindt tussen 1 april en 31 juli dan dienen wij 

je aanvraagformulier uiterlijk 28 februari ontvangen te hebben. 

- Als jouw actie/activiteit plaatsvindt tussen 1 augustus en 30 november dan 

dienen wij je aanvraagformulier uiterlijk 30 juni ontvangen te hebben. 
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- Als jouw actie/activiteit plaatsvindt tussen 1 december en 31 maart dan 

dienen wij je aanvraagformulier uiterlijk 31 oktober 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 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 

jouw 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 alles digitaal naar de dienst 

Gelijke Kansen binnen de 2 maanden nadat je activiteit heeft plaatsgevonden.  

 

• Vervolgens ontvang je het totaalbedrag waarvoor je bewijsstukken indiende, met 

een maximum van €500 per actie/activiteit, op de rekening van je vzw of 

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