Erkenning niveau 3
jaarverslag 2020/2021
(drukletters aub.)

1. Naam vereniging:
IBAN rekeningnummer BE
Rijksregisternummer of ondernemingsnummer:

2. Samenstelling bestuur:
Voorzitter

Naam:
Adres:

Tel. + e-mail:

Secretaris

Naam:
Adres:

Tel. + e-mail:

Penningmeester

Naam:
Adres:

Tel. + e-mail:

Hiermee bevestigen wij dat we de subsidie gebruiken voor de werking van onze vereniging.

Handtekening secretaris:
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Bestuursleden:

Naam
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Adres
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Rubriek 1.0-1.2

Eigen werking: 1 september 2020 – 31 augustus 2021

Nr.
rubriek

Aantal

1.1

Aantal aangesloten leden

1.2

Bestuursvergaderingen

Voorbehouden

Aanwezigen

(minstens 3)
Datum

Onderwerp
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Rubrieken 2.0 t.e.m. 6.0 activiteiten (1 september 2020– 31 augustus 2021)
Rubriek/
Nummer

2

Datum

Onderwerp / Activiteit

Aanwezigen

Manifestaties! Voor rubriek 2.0: bewijsmateriaal meesturen
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Voorbehouden

Rubriek/
Nummer

Datum
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Onderwerp / Activiteit

jaar 2020/2021

Aanwezigen
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Voorbehouden

Rubriek/
Nummer

Datum
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Onderwerp / Activiteit

jaar 2020/2021

Aanwezigen
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Voorbehouden

RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN UW VERSLAG

1) Algemeen:
1) om in aanmerking te komen voor subsidies moet een vereniging minstens:
I) 4 activiteiten per jaar inrichten, waarvan maximum 3 in samenwerking met andere
verenigingen
II) 3 bestuursvergaderingen per jaar hebben; de bestuursvergaderingen worden wel
betoelaagd, maar worden niet meegerekend om de minimale 4 activiteiten per jaar te
bereiken
2) bij de puntenverdeling wordt rekening gehouden met de kwaliteit, kwantiteit en het doel van
de activiteiten aan de hand van onderstaand puntenstelsel
3) partijpolitieke acties, die duidelijk tot doel hebben een politieke partij te bevoordelen,
worden niet gesubsidieerd
fuiven, bals, Vlaamse kermissen, papierslag, kaart-, pannenkoeken- en kienavonden worden
NIET gesubsidieerd

2) Invullen van uw activiteitenverslag:
U moet zelf uw activiteiten onderverdelen volgens de richtlijnen op het formulier. Dit is van groot
belang voor het juist toekennen van de punten en dus ook van uw subsidies. De vereniging moet zelf
bewijzen dat de activiteiten onder een bepaalde rubriek thuishoren.
Er zal € 25.00 toegekend worden aan de verenigingen die hun jaarverslag volledig en juist ingevuld
indienen. Voor het onjuist en onvolledig invullen zal € 12.50 toegekend worden.

3) Nog enkele aanduidingen:
Voorbereidingen van activiteiten horen bij die activiteiten en worden niet afzonderlijk betoelaagd,
tenzij repetities van zangkoren, toneel, fanfares.
De activiteiten die betoelaagd worden, moeten in de normale lijn van de werking van de vereniging
liggen en deze dient u te verantwoorden door bewijsmateriaal mee te sturen.
Een aantal verenigingen worden rechtstreeks gesubsidieerd door de gemeente, deze verenigingen
worden niet gesubsidieerd via dit systeem.
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PUNTENSTELSEL
Punten

1

Bestuur

1.1

Per aangesloten lid max. 400 punten
minder dan 50 leden

1.2

Bestuursvergaderingen max. 200 punten
lokaal
bovenlokaal (gewestelijk, provinciaal, nationaal)

2
100

20
10

2

Activiteiten voor het grote publiek (breder dan de eigen leden)
Verplicht bewijsmateriaal meesturen om de activiteiten te verantwoorden

2.1

Door de eigen vereniging gebracht op grondgebied Borgloon

2.1.1

2.1.4
2.1.5

Toneelopvoeringen, show, dans (eigen creatie)
1ste opvoering
volgende opvoeringen
Muziekvoorstelling: per speciaal optreden (programma vermelden)
Tentoonstellingen (programma vermelden) 1ste dag
volgende dagen
Evenementen met educatief karakter (bv. quiz, natuurexploratie, voordrachten,…)
Vermaak voor het grote publiek

200
50
200
200
50
200
200

2.2

Door een externe gebracht in opdracht van uw vereniging op grondgebied Borgloon

100

2.3

Zangkoren (op grondgebied Borgloon)

2.3.1

Zondagsmis, andere vieringen (max. 400 punten)

3

Activiteiten voor de eigen leden

3.1

Op grondgebied Borgloon

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7

Voordracht of gespreksgroep (thema opgeven)
Cursussen, lessencycli (geen sport!) per les max. 400 punten
Filmvoorstelling (op grondgebied Borgloon!)
Feestvergadering / Algemene Vergadering
Kindernamiddag, Sint, Kerstman, Pasen en andere feestevenementen
Hobbyclub (zonder lesgever) per activiteit max. 200 punten
Repetitie (toneel, zangkoor, volksdans, …) max. 400 punten

40
40
40
40
40
10
15

3.2
3.2.1
3.2.2

Buiten grondgebied Borgloon met vertrek in Borgloon of op grondgebied Borgloon
Wandeling met natuurexploratie of monumentenbezoek met gids
Reizen
meerdaagse (per bijkomende dag)
Sportbeleving zoals een wandeling, fietstocht, zwemmen, …max. 200 punten

40
40
20
10

2.1.2
2.1.3

3.2.3
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4

Uitgave van een eigen tijdschrift
Het creëren van een website en het maken van een digitaal tijdschrift wordt ten zeerste
aangemoedigd en beloond.

4.1

Uitgave is minimaal 3 x/jaar, hoogstens 1/3 reclame, minstens 2 culturele/ vormende artikels
en een minimale verdeling van 50 exemplaren (tijdschrift bijvoegen met verslag)
200
Vanaf 9 bladzijden (A5 formaat) met max. 25% reclame
300
Dezelfde puntentoekenning is van toepassing voor het creëren van een website en het maken
van een digitaal tijdschrift. Bewijzen leveren door de website te vermelden en de mailing van
het digitale tijdschrift meesturen.

5

Vrijetijdsraad

5.1

Door de vereniging zelf georganiseerde activiteit in het kader van een activiteit van de
vrijetijdsraad

5.2

Deelname aan een organisatie van de vrijetijdsraad

6

Andere activiteiten

200

50

Activiteiten die niet in bovenstaande rubrieken kunnen ondergebracht worden, kunnen op een
apart blad vermeld worden. Altijd duidelijk omschrijven en een programma en / of bewijzen
toevoegen bij het verslag.
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