
Financiële ondersteuning bij de opstart van een structurele werking voor personen met een 

beperking 

 

Vrije Tijd is beleven, genieten, samenkomen, uitdagingen aangaan, … . Ook mensen met een 

beperking moeten hier ten volle kunnen aan participeren. Het recht op vrije tijd is er immers voor 

iedereen.  

 

Artikel 1  voorwerp 

De stad Izegem wil binnen het Izegemse vrijetijdsaanbod meer kansen creëren voor mensen met een 

beperking. Hiertoe stelt ze jaarlijks een budget beschikbaar voor Izegemse verenigingen die op een 

structurele manier een actief aanbod wensen uit te werken. 

 

Artikel 2 begrip structurele werking 

Met structurele werking bedoelen we groepsgerichte -minimaal 3 actieve leden-, openbare, sociaal-

culturele of sportieve activiteiten zonder winstgevend doel die op een regelmatige basis worden 

georganiseerd. 

Deze werking in de vrijetijdssfeer richt zich specifiek, maar niet exclusief, op mensen met een 

beperking. Hiervoor wordt bewust gekozen om te werken via specifieke methodieken. 

 

Artikel 3  toepassingsgebied 

De stad wenst gerichte steun te bieden aan de opstart van een structurele werking die bijdraagt aan 

het creëren van meer mogelijkheden tot actieve deelname in het vrijetijdsaanbod voor mensen met 

een beperking. 

Voorwaarden: 

- Een erkende Izegemse Vereniging 

- Een structurele basis hebben 

- Stimuleren van de maatschappelijke participatie van personen met een beperking 

- Oog hebben voor een sensibiliserend karakter 

 

Volgende werkingen komen niet in aanmerking: 

- Werkingen die behoren tot de reguliere activiteiten van de vereniging/organisatie 

- werkingen die louter van consumptieve aard zijn (recepties, etentjes, …) 

- werkingen met partijpolitieke doeleinden 

- werkingen die louter bedoeld zijn voor fondsenwerving 

- werkingen uitsluitend in het kader van dienst- en hulpverlening 

- eenmalige projecten of activiteiten 

- reeds bestaande werkingen 

 



Artikel 4  aanvraag en beoordeling 

 

De aanvraag voor het verkrijgen van de subsidie moet via het aanmeldingsformulier voor 1 oktober 

worden ingediend voorafgaand aan het jaar waarin de werking zou worden opgestart. 

6 maand voor de effectieve start van de werking moet een volledig dossier ingediend worden. De 

beoordeling van het dossier zal gebeuren door het CBS na advies van de Idee-raad.  

Volgende criteria worden beoordeeld: 

- Duurzaamheid van het project 

- De manier waarop de activiteit de maatschappelijke deelname van personen met een 

beperking bevordert 

- De manier waarop kennis, al dan niet extern, werd binnengehaald om deze werking te 

onderbouwen 

- De keuze van eventuele partners in de uitbouw van deze werking 

 

 

Artikel 5  bedrag  

De subsidie bedraagt 75% van de aangetoonde of aanvaarde kostprijs en maximaal 10.000 euro per 

werking gespreid over maximaal 3 jaar. 

 

artikel 6  betwistingen  

 

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over mogelijke betwistingen bij de toepassing 

van dit reglement.  

Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of wanneer de voorwaarden van dit reglement niet 

worden nageleefd, kan het College van Burgemeester en Schepenen de subsidie geheel of 

gedeeltelijk weigeren, de toegekende subsidie terugvorderen en/of de organisatie van verdere 

subsidiëring uitsluiten.  

 

artikel 7  logo 

 

De publiciteit die omtrent het project of de activiteit gemaakt wordt, draagt het officiële logo van het 

stadsbestuur van Izegem en de vermelding ‘Met de steun van het stadsbestuur van Izegem’.  

 

artikel 8  wet 1983 

 

Conform artikel 9 van de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 

op de aanwending van sommige subsidies worden de aanvragers vrijgesteld van de verplichting om 

balans,  



rekeningen en een verslag inzake beheer en financiële toestand bij de aanvraag te voegen of 

naderhand te bezorgen.  

 

artikel 9  inwerkingtreding 

 

Dit reglement treedt in werking na goedkeuring in de gemeenteraad. 

 


