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GOEDKEURING
Goedgekeurd op de algemene vergadering van Herne Solidair d.d. 18 februari 2014.
Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 26 maart 2014 en gewijzigd op de gemeenteraad
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IN WERKING TREDING
De gemeenteraadsbeslissing van 24 februari 2010 houdende goedkeuring van het
subsidiereglement van Herne Solidair en de gemeenteraadsbeslissing van 14 september
2011 houdende goedkeuring van de aanpassing van het subsidiereglement van Herne
Solidair wordt, met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2014 opgeheven en vervangen
door onderhavig reglement.
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PRELIMINARIA
ARTIKEL 1: ALGEMEEN
Herne Solidair is de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking en welzijn. Bij
opmaak van dit reglement werd rekening gehouden met de statuten en het meerjarenplan van
Herne Solidair. De doelstellingen van Herne Solidair zoals weergegeven in de statuten moeten
gerespecteerd worden in alle activiteiten en projecten die voor subsidiëring in aanmerking komen.
ARTIKEL 2: BEVOEGDHEDEN
De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van onderhavig reglement en voor wijzigingen aan
het voorliggende reglement.
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de uitvoering van onderhavig
reglement en kent de toelagen toe na positief advies van Herne Solidair. Het college regelt tevens
alle niet-voorziene gevallen en beslist bij betwistingen telkens na advies van Herne Solidair.
Alle aanvragen in het kader van dit reglement worden ter advies aan Herne Solidair voorgelegd.
ARTIKEL 3: DEFINITIES
BOUWKAMP: een bouwkamp is de combinatie van een inleefreis, groepsreis en vrijwilligerswerk.
Bouwkampen vinden plaats op projecten ten voordele van mensen die in kansarmoede leven. Er is
een grote verscheidenheid aan bouwkampen. Ze kunnen zowel technisch, sociaal als ecologisch van
aard zijn. Tot slot bestaan er ook thematische kampen waarin de focus ligt op specifieke thema’s of
doelgroepen zoals bv. aidswezen.
HUMANITAIRE HULPACTIE: een actie in Herne georganiseerd in het kader van een solidariteitsactie
voor het ondersteunen van slachtoffers van rampen en oorlogsgeweld, binnen of buiten de
gemeente. Ook solidariteitsacties met een buitengewoon karakter kunnen per uitzondering
beschouwd worden als een humanitaire hulpactie.
INLEEFREIS: een reis die voornamelijk gericht is op kennismaking met ontwikkelingsprojecten. De
vrijwilliger helpt daarbij actief mee aan een project ter plaatse. De inleefreis moet leiden tot een
daadwerkelijke ontmoeting tussen verschillende culturen en moet bijdragen tot wederzijds begrip en
respect, tot een betere internationale verstandhouding en tot een betere kennis van
ontwikkelingsproblematieken.
MONDIALE VORMING: mondiale vorming behandelt maatschappelijke thema's die verbanden leggen
op wereldvlak. Het wil kinderen en jongeren opvoeden tot openheid voor de grote wereld die verder
gaat dan de eigen leefkring. Daarbij focust mondiale vorming zich niet enkel op kennisoverdracht,
maar ook op vaardigheden en waarden waardoor kinderen en jongeren het perspectief op solidair
handelen ontdekken. Mondiale vorming wil kinderen en jongeren opvoeden tot solidaire
wereldburgers die daadwerkelijk verantwoordelijkheid opnemen om mee te bouwen aan een
duurzame en rechtvaardige wereld.
ONTWIKKELINGSLAND: elk land dat voorkomt op de DAC-lijst. Dit is een lijst die wordt samengesteld
door een commissie binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
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(OESO). De lijst bevat een opsomming van alle landen die genieten van officiële ontwikkelingshulp en
bijgevolg gekwalificeerd zijn als ontwikkelingslanden.
PROJECT: een actie in een ontwikkelingsland in het kader van ontwikkelingssamenwerking.
STAGE: een stage in een ontwikkelingsland, gekaderd binnen een opleiding met als hoofddoel
wederzijdse uitwisseling van expertise.
ARTIKEL 4: BUDGET
Het totale budget dat voorzien is voor financiële steun aan ontwikkelingssamenwerking en welzijn
wordt jaarlijks vastgelegd in de begroting. Het gemeentebestuur van Herne voorziet toelagen op 4
domeinen:
1. toelagen voor verenigingen welzijn
2. toelagen voor verenigingen ontwikkelingssamenwerking
3. toelagen voor mondiale vorming, i.e. impulstoelage
4. toelagen voor inleefreizen, humanitaire hulpacties en projecten
Binnen de perken van het in de begroting beschikbare krediet kan het college van burgemeester en
schepenen op voorstel van Herne Solidair deze toelagen toekennen.
ARTIKEL 5: ERKENNING VERENIGINGEN
De erkenning en intrekking van de erkenning van verenigingen gebeurt door het college van
burgemeester en schepenen nadat Herne Solidair haar advies heeft uitgebracht. Een aanvraag tot
erkenning gebeurt via een aanvraagformulier dat ingediend moet worden bij de ambtenaar voor
ontwikkelingssamenwerking.
Een vereniging kan enkel erkend worden indien voldaan is aan volgende voorwaarden:
1. de vereniging is gevestigd in Herne
2. de vereniging focust op ontwikkelingssamenwerking of welzijn
3. de vereniging verklaart zich akkoord met de doelstellingen van Herne Solidair zoals vermeld
in de statuten
4. de vereniging moet minstens één jaar actief zijn in Herne
Enkel verenigingen die voor 1 oktober van het jaar x een aanvraag tot erkenning indienen, kunnen na
goedkeuring van de aanvraag tot erkenning door het college van burgemeester en schepenen
toelagen ontvangen in het jaar x + 1, indien tijdig de nodige aanvraagformulieren ingediend worden.
Alle erkende verenigingen zetelen in de adviesraad Herne Solidair.
De erkenning kan door het college van burgemeester en schepenen ingetrokken worden indien de
vereniging niet meer voldoet aan de bepalingen in dit reglement. Het intrekken van de erkenning
heeft het verlies van het recht op toelagen tot gevolg voor het jaar waarin de vereniging niet meer
voldoet aan de voorwaarden in dit reglement.
Om financiële ondergraving van de reeds erkende verenigingen te vermijden is het noodzakelijk dat
het bestaande krediet herbekeken wordt bij elke nieuwe erkenning.
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ARTIKEL 6: TOELAGEN
Verenigingen kunnen enkel aanspraak maken op toelagen indien de daartoe bestemde
aanvraagformulieren tijdig ingediend worden en indien daaruit duidelijk blijkt dat er het voorbij jaar
nog een actieve werking was. Binnen de perken van de beschikbare kredieten in de
gemeentebegroting kunnen vervolgens toelagen uitgekeerd worden volgens de voorwaarden en
normen vastgelegd in dit reglement.
ARTIKEL 7: AANPASSEN REGLEMENT
Het subsidiereglement kan jaarlijks aangepast worden door Herne Solidair. Het subsidiereglement
wordt na eventuele aanpassingen opnieuw voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraad.
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HOOFDSTUK I: TOELAGE VOOR WELZIJNSVERENIGINGEN
ARTIKEL 8: ALGEMEEN
Welzijnsverenigingen die aangesloten zijn bij Herne Solidair komen in aanmerking voor het
ontvangen van een werkingstoelage.
ARTIKEL 9: AANVRAAG
Elke welzijnsvereniging kan jaarlijks vanaf 1 januari tot 31 januari van het jaar x een aanvraag
indienen voor een toelage op basis van de werking in het jaar x - 1.
Verenigingen die een beroep willen doen op deze toelage dienen deel uit te maken van de
adviesraad Herne Solidair.
Het officiële aanvraagformulier is te verkrijgen via de pagina van Herne Solidair op de gemeentelijke
website op of op het gemeentehuis bij de ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking. Dit formulier
moet volledig ingevuld ingediend worden op de dienst vrije tijd met 31 januari als uiterste
inzenddatum.
ARTIKEL 10: ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTEN
Een aanvraag is enkel ontvankelijk indien het aanvraagformulier volgende gegevens bevat:
1. de vereniging is lid van Herne Solidair
2. de aanvraag werd tijdig ingediend, volgens de termijn vermeld in artikel 9
3. alle basisgegevens: bv. contactgegevens, rekeningnummer,…
4. verklaring op eer waarmee de vereniging bevestigt dat er het voorbije jaar een werking was
ARTIKEL 11: BEOORDELINGSCRITERIA
Om recht te hebben op een toelage moet een welzijnsvereniging voldoen aan minstens twee van de
volgende drie criteria:
1. engagement: de vereniging was aanwezig op minstens één vergadering van Herne Solidair
2. samenwerking met Herne Solidair: de vereniging heeft actief deelgenomen aan minstens één
activiteit georganiseerd door Herne Solidair of een andere activiteit waaraan Herne Solidair
zijn medewerking heeft verleend
(bv. Dag van de Solidariteit,…)
3. sensibiliseren en informeren: de vereniging heeft minstens één artikel voor het gemeentelijk
informatieblad en/of de website van de gemeente geschreven
(bv. aankondiging van een activiteit, sensibiliserende oproep, verslag van een activiteit, foto
met een kort verslagje,…)
ARTIKEL 12: PUNTENSYSTEEM
De toelagen voor welzijnsverenigingen worden toegekend op basis van een puntensysteem dat de
voorbije werking quoteert. Bij de verdeling van de toelagen wordt de score per vereniging berekend.
De scores van de verschillende verenigingen worden opgeteld en vervolgens wordt het bedrag
begroot voor de werkingstoelage welzijnsverenigingen gedeeld door het aantal punten. De bekomen
puntwaarde wordt nadien vermenigvuldigd met de score van iedere vereniging om de toelage per
vereniging te berekenen.

5

ARTIKEL 13: VERDEELSLEUTEL
Indien een vereniging aan slechts één of geen van bovenstaande criteria voldoet, kunnen er geen
punten worden toegekend en bijgevolg ook geen toelage.
Indien een vereniging aan 2 of 3 van bovenstaande criteria voldoet, wordt/worden er respectievelijk
1 punt of 2 punten toegekend.
Samenvatting:
 0/3 of 1/3 = 0 punten
 2/3 = 1 punt
 3/3 = 2 punten
ARTIKEL 14: TER KENNIS BRENGEN
De punten per vereniging en bijbehorende toelagen worden ter kennis gebracht van de algemene
vergadering van Herne Solidair, dit alvorens deze ter goedkeuring aan het college van burgemeester
en schepenen worden voorgelegd. Het voorstel van verdeling wordt minstens één dag voor aanvang
van de algemene vergadering aan de leden van de algemene vergadering bezorgd.
ARTIKEL 15: UITBETALING
De toelage voor welzijnsverenigingen wordt door de gemeente uitgekeerd uiterlijk 3 maanden na
advies van de algemene vergadering van Herne Solidair.
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HOOFDSTUK II: TOELAGE VOOR VERENIGINGEN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
ARTIKEL 16: ALGEMEEN
Verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking die aangesloten zijn bij Herne Solidair komen in
aanmerking voor het ontvangen van een werkingstoelage.
ARTIKEL 17: AANVRAAG
Elke vereniging voor ontwikkelingssamenwerking kan jaarlijks vanaf 1 januari tot 31 januari van het
jaar x een aanvraag indienen voor een toelage op basis van de werking in het jaar x - 1.
Verenigingen die een beroep willen doen op deze toelage dienen deel uit te maken van de
adviesraad Herne Solidair.
Het officiële aanvraagformulier is te verkrijgen via de pagina van Herne Solidair op de gemeentelijke
website of op het gemeentehuis bij de ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking. Dit formulier
moet volledig ingevuld en voorzien van de nodige bewijsstukken ingediend worden op de dienst vrije
tijd met 31 januari als uiterste inzenddatum.
ARTIKEL 18: ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTEN
Een aanvraag is enkel ontvankelijk indien het aanvraagformulier volgende gegevens bevat:
1. de vereniging is lid van Herne Solidair
2. de aanvraag werd tijdig ingediend, volgens de termijn vermeld in artikel 18
3. alle basisgegevens: bv. contactgegevens, rekeningnummer
4. verklaring op eer waarmee de vereniging bevestigt dat er het voorbije jaar een werking was
ARTIKEL 19: BEOORDELINGSCRITERIA
Om recht te hebben op een toelage moet een vereniging voor ontwikkelingssamenwerking voldoen
aan minstens drie van de volgende zes criteria:
1. engagement: de vereniging was aanwezig op minstens één vergadering van Herne Solidair
2. samenwerking met Herne Solidair: de vereniging heeft actief deelgenomen aan minstens één
activiteit georganiseerd door Herne Solidair of een andere activiteit waaraan Herne Solidair
zijn medewerking heeft verleend
(bv. Dag van de Solidariteit,…)
4. sensibiliseren en informeren: de vereniging heeft minstens één artikel voor het gemeentelijk
informatieblad en/of website van de gemeente en/of een krant en/of sociale media
geschreven
(bv. aankondiging van een activiteit, sensibiliserende oproep, verslag van een activiteit, foto
met een kort verslagje,…)
5. campagne: de vereniging heeft minstens één campagne gevoerd in Herne (bv. 11.11.11
omhaling, stiftenverkoop Damiaanactie,….)
6. fondsenwerving en sensibiliseren: de vereniging was aanwezig op minstens één markt of
grote manifestatie in de gemeente
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(bv. jaarmarkt, avondmarkt, markt Sint-Pieters-Kapelle, seniorenbeurs, waanzinnig
weekend,…)
6. zelfstandige activiteit: de vereniging heeft in Herne minstens één activiteit zelfstandig
georganiseerd los van de eventuele campagne. Activiteiten of presentaties in scholen en
jeugdverenigingen tellen niet mee aangezien hiervoor een impulstoelage aangevraagd kan
worden.
(bv. veiling, eetfestijn, Ghana Café, quiz,…)
ARTIKEL 20: BEWIJSMATERIAAL
Per criterium, met uitzondering van de criteria opgesomd in artikel 19 lid 1, 2 en 3 dient het nodige
bewijsmateriaal voorgelegd te worden. Dit kan zijn: uitnodiging, folder, drukwerk, affiche, artikel,…
Indien het bewijsmateriaal om de criteria opgesomd in artikel 19 lid 4 tot 6 te staven ontbreekt,
kunnen geen punten toegekend worden.
Enkel de bewijsstukken, die aantonen dat een vereniging aan een bepaald criterium voldoet, van het
werkingsjaar x – 1, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag in het jaar x, zijn geldig.
ARTIKEL 21: PUNTENSYSTEEM
De toelagen voor verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking worden toegekend op basis van een
puntensysteem dat de voorbije werking quoteert. Bij de verdeling van de toelagen wordt de score
per vereniging berekend. De scores van de verschillende verenigingen worden opgeteld en
vervolgens wordt het bedrag begroot voor de werkingstoelage van verenigingen voor
ontwikkelingssamenwerking gedeeld door het aantal punten. De bekomen puntwaarde wordt nadien
vermenigvuldigd met de score van iedere vereniging om de toelage per vereniging te berekenen.
ARTIKEL 22: VERDEELSLEUTEL
Indien een vereniging aan slechts 1,2 of geen van bovenstaande criteria voldoet, kunnen er geen
punten worden toegekend en bijgevolg ook geen toelage.
Indien een vereniging aan 3 of 4 van bovenstaande criteria voldoet, wordt er 1 punt toegekend.
Indien een vereniging aan 5 of 6 van bovenstaande criteria voldoet, worden er 2 punten toegekend.
Samenvatting:
 0/6, 1/6 of 2/6 = 0 punten
 3/6 of 4/6 = 1 punt
 5/6 of 6/6 = 2 punten
ARTIKEL 23: TER KENNIS BRENGEN
De punten per vereniging en bijbehorende toelagen worden ter kennis gebracht van de algemene
vergadering van Herne Solidair, dit alvorens deze ter goedkeuring aan het college van burgemeester
en schepenen worden voorgelegd. Het voorstel van verdeling wordt minstens één dag voor aanvang
van de algemene vergadering aan de leden van de algemene vergadering bezorgd.
ARTIKEL 24: UITBETALING
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De toelage voor verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking wordt door de gemeente uitgekeerd
uiterlijk 3 maanden na advies van de algemene vergadering.

HOOFDSTUK III: IMPULSTOELAGE
ARTIKEL 25: ALGEMEEN
De gemeente Herne biedt ondersteuning aan verenigingen aangesloten bij Herne Solidair die
inspelen op de beleidsdoelstelling mondiale vorming.
ARTIKEL 26: AANVRAAG
Elke vereniging kan jaarlijks een aanvraag indienen voor een toelage op basis van een mondiale
vorming die werd gegeven tussen 31 oktober van het jaar x - 1 en 1 november van het jaar x.
Elke vereniging kan maximaal één keer per jaar een aanvraag indienen voor een impulstoelage.
Verenigingen die een beroep willen doen op deze toelage dienen deel uit te maken van de
adviesraad Herne Solidair. In geval meerdere aanvragen voor eenzelfde project worden ingediend,
zal slechts één dossier weerhouden worden en in aanmerking komen voor een toelage.
Het officiële aanvraagformulier voor impulstoelagen is te verkrijgen via de pagina van Herne Solidair
op de gemeentelijke website of op het gemeentehuis bij de ambtenaar voor
ontwikkelingssamenwerking. Dit formulier moet volledig ingevuld en voorzien van de nodige
bewijsstukken ingediend worden op de dienst vrije tijd met 15 november van het jaar x als uiterste
inzenddatum.
Aanvragen voor een impulstoelage die na 15 november in het jaar x ingediend worden, worden pas
in het jaar x + 1 behandeld en uitbetaald.
ARTIKEL 27: ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTEN
Een aanvraag is enkel ontvankelijk indien het aanvraagformulier volgende gegevens bevat:
1. alle basisgegevens: bv. contactgegevens, rekeningnummer,…
2. verklaring op eer waarmee een school of jeugdbeweging bevestigt dat er een vorming heeft
plaatsgevonden
3. de vereniging is lid van Herne Solidair
4. de aanvraag werd tijdig ingediend, volgens de termijn vermeld in artikel 26
ARTIKEL 28: TOEKENNINGSCRITERIA
Elke aanvraag zal getoetst worden aan de volgende criteria:
1. inhoud: de vorming moet betrekking hebben op het brede thema
ontwikkelingssamenwerking
2. publiek: de vorming moet gegeven worden aan leerlingen van een lagere school uit Herne of
aan kinderen van een plaatselijke jeugdbeweging
3. budget: de aanvraag bevat een overzicht van het effectief budget dat gespendeerd werd aan
de vorming
4. duur: de aanvraag bevat een overzicht van de tijd besteed aan de vorming in uren of halve
dagen
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5. draaiboek: de aanvraag bevat een korte toelichting van de wijze waarop de vorming werd
ingekleed en het gebruikte materiaal
(bv. presentatie, fotomateriaal, lokale attributen,…)
ARTIKEL 29: BEWIJSMATERIAAL
Per criterium dient het nodige bewijsmateriaal voorgelegd te worden.
Indien het bewijsmateriaal om de criteria opgesomd in artikel 28 te staven ontbreekt, kunnen geen
punten toegekend worden.
ARTIKEL 30: VERDEELSLEUTEL
De beschikbare toelage voor mondiale vorming worden verdeeld over de verschillende aanvragen.
De verdeling gebeurt op basis van een evaluatie van de criteria opgesomd in artikel 28. Het dagelijks
bestuur van Herne Solidair maakt een voorstel van verdeling op dat vervolgens wordt voorgelegd aan
de algemene vergadering van Herne Solidair.
Indien het tot een stemming komt binnen de algemene vergadering van Herne Solidair, kunnen de
leden van de vereniging die de aanvraag voor een impulstoelage indienden, niet stemmen. Indien
één aanwezige het nodig acht om geheim te stemmen, kan de voorzitter een geheime stemming
organiseren.
ARTIKEL 31: ADVIES
De algemene vergadering van Herne Solidair formuleert na voorlegging van de verdeelsleutel voor de
impulstoelagen een advies voor het college van burgemeester en schepenen. Het college van
burgemeester en schepenen neemt de beslissing over de uiteindelijke verdeling van de
impulstoelagen.
ARTIKEL 32: UITBETALING
De impulstoelage wordt door de gemeente uitgekeerd uiterlijk 3 maanden na advies van de
algemene vergadering.
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HOOFDSTUK IV:
PROJECTTOELAGE

INLEEFTOELAGE,

HUMANITAIRE

HULPTOELAGE

EN

ARTIKEL 33: ALGEMEEN
De gemeente Herne biedt ondersteuning aan inleefreizen, lokale projecten en projecten in
ontwikkelingslanden van haar inwoners en verenigingen.
1. INLEEFTOELAGE: inwoners van Herne die op inleefreis gaan naar een ontwikkelingsland
kunnen voor hun vertrek een aanvraag indienen voor het bekomen van een toelage. Ook
studenten die minstens één maand stage lopen in een ontwikkelingsland en deelnemers aan
bouwkampen in ontwikkelingslanden komen in aanmerking. De toelage mag niet worden
gebruikt voor persoonlijke uitgaven of reiskosten.
2. HUMANITAIRE HULPTOELAGE: inwoners en verenigingen in Herne kunnen beroep doen op
Herne Solidair voor het ondersteunen van een solidariteitsactie die op touw wordt gezet om
slachtoffers van rampen en oorlogsgeweld te ondersteunen, binnen of buiten de gemeente.
Ook solidariteitsacties met een buitengewoon karakter kunnen per uitzondering beschouwd
worden als een humanitaire hulpactie (bv. een actie voor het inzamelen van financiële
ondersteuning voor een levensnoodzakelijke medische ingreep die niet of slecht deels wordt
terugbetaald door het ziekenfonds) De financiële steun wordt slechts toegekend op
voorwaarde dat er een actie in Herne wordt georganiseerd en de opbrengst ervan integraal
door het hulpactiecomité aan de betrokkenen wordt gestort.
3. PROJECTTOELAGE: de gemeente Herne ondersteunt projecten in ontwikkelingslanden van
haar inwoners en van verenigingen, die aangesloten zijn bij Herne Solidair. Herne Solidair
geeft geen toelage voor reis- of verblijfskosten. De projecten in het buitenland moeten
gericht zijn op de socio-culturele ontwikkeling van de armste bevolkingsgroepen en/of de
aanpak van structurele knelpunten binnen ontwikkelingslanden (bv. sectoren onderwijs,
gezondheid, landbouw, tewerkstelling, infrastructuur). De projecten kunnen ook lokaal
worden gerealiseerd ten voordele van ontwikkelingslanden.
ARTIKEL 34: AANVRAAG
1. INLEEFTOELAGE: elke inwoner van Herne kan maximaal één keer per jaar een aanvraag
indienen voor een inleeftoelage. In geval meerdere deelnemers aan eenzelfde inleefreis een
aanvraag indienen voor een inleeftoelage, zal slechts één aanvraag per inleefreis
weerhouden worden en in aanmerking komen voor een toelage.
2. HUMANITAIRE HULPTOELAGE: inwoners en verenigingen in Herne kunnen het hele jaar door
een aanvraag indienen voor humanitaire hulp. In geval meerdere aanvragen voor eenzelfde
project worden ingediend, zal slechts één aanvraag weerhouden worden en in aanmerking
komen voor een toelage.
3. PROJECTTOELAGE: inwoners of verenigingen, die aangesloten zijn bij Herne Solidair, kunnen
maximaal één keer per jaar een aanvraag indienen voor een projecttoelage op basis van een
project dat werd uitgevoerd tussen 31 oktober van het jaar x - 1 en 1 november van het jaar
x. In geval meerdere aanvragen voor eenzelfde project worden ingediend, zal slechts één
aanvraag weerhouden worden en in aanmerking komen voor een toelage.
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Het officiële aanvraagformulier voor inleeftoelagen, humanitaire hulptoelagen en projecttoelagen is
te verkrijgen via de pagina van Herne Solidair op de gemeentelijke website of op het gemeentehuis
bij de ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking. Dit formulier moet volledig ingevuld en voorzien
van de nodige bewijsstukken ingediend worden op de dienst vrije tijd en dit:
1. voor een inleeftoelage: 6 weken voor de start van een inleefreis
2. voor humanitaire hulp: het hele jaar door
3. voor een projecttoelage: ten laatste op 15 november van het jaar x
Aanvragen voor inleeftoelagen, humanitaire hulptoelagen en projecttoelagen die na 15 november in
het jaar x ingediend worden, worden pas in het jaar x + 1 behandeld en uitbetaald.
ARTIKEL 35: ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTEN
Een aanvraag is enkel ontvankelijk indien het aanvraagformulier volgende gegevens bevat:
1. alle basisgegevens: bv. contactgegevens, rekeningnummer,…
2. verklaring op eer waarmee een inwoner bevestigt dat hij/zij deelneemt aan een inleefreis of
waarmee een inwoner of vereniging bevestigt dat ze het voorgestelde project ten uitvoer
gaan brengen of ten uitvoer gebracht hebben
3. de aanvrager is gedomicilieerd in Herne en/of de vereniging is lid van Herne Solidair
4. de aanvraag werd tijdig ingediend, volgens de termijnen vermeld in artikel 34
ARTIKEL 36: TOEKENNINGSCRITERIA
1. INLEEFTOELAGE:
Elke aanvraag zal getoetst worden aan volgende criteria:
- projectomschrijving: de aanvraag bevat een duidelijke omschrijving van het project
met de algemene en specifieke doelstellingen. De projectomschrijving geeft tevens
weer waarvoor de toelage zal worden aangewend
- lokale organisatie: de aanvraag bevat de contactgegevens van de lokale organisatie
of een lokale contactpersoon
- sensibiliseren en informeren: de aanvrager gaat akkoord om feedback te geven over
het project, de wijze van feedback geschiedt in samenspraak met Herne Solidair (bv.
artikel gemeentelijk informatieblad, presentatie of aanwezigheid tijdens activiteit
georganiseerd door Herne Solidair,…)
2. HUMANITAIRE HULP:
Elke aanvraag zal getoetst worden aan volgende criteria:
- projectomschrijving: de aanvraag bevat een duidelijke omschrijving van de actie met
de algemene en specifieke doelstellingen. De projectomschrijving geeft tevens weer
waarvoor de toelage zal worden aangewend
- lokaliteit: de actie vindt plaats in Herne
- financiële ondersteuning: geen of nagenoeg geen tussenkomst door ziekenfonds,
rampenfonds of andere verzekeringen
- sensibiliseren en informeren: de aanvrager gaat akkoord om feedback te geven over
het project, de wijze van feedback geschiedt in samenspraak met Herne Solidair (bv.
artikel gemeentelijk informatieblad, presentatie of aanwezigheid tijdens activiteit
georganiseerd door Herne Solidair,…)
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3. PROJECTTOELAGE:
Elke aanvraag zal getoetst worden aan volgende criteria:
- projectomschrijving: de aanvraag bevat een duidelijke omschrijving van het project
met de algemene en specifieke doelstellingen.
- draaiboek: de aanvraag bevat een overzichtelijke opsomming van de concrete,
uitgevoerde acties
- financieel overzicht: de aanvraag bevat een financieel overzicht van het project met
alle effectieve uitgaven en inkomsten
- duurzaamheid: de aanvraag bevat een langetermijnvisie waarin wordt weergegeven
hoe het project zal opgevolgd worden
- sensibiliseren en informeren: de aanvrager gaat akkoord om binnen een termijn van
drie maanden feedback te geven over het project, de wijze van feedback geschiedt in
samenspraak met Herne Solidair (bv. artikel gemeentelijk informatieblad, presentatie
of aanwezigheid tijdens activiteit georganiseerd door Herne Solidair,…)
ARTIKEL 37: VERDEELSLEUTEL
1. INLEEFTOELAGE: de toelage voor inleefreizen bedraagt 100 euro
2. HUMANITAIRE HULPTOELAGE: het dagelijks bestuur van Herne Solidair maakt aan de hand
van de criteria opgesomd in artikel 36 een voorstel op voor een toelage dat vervolgens wordt
voorgelegd aan de algemene vergadering van Herne Solidair.
3. PROJECTTOELAGE: de beschikbare toelage voor projecten in ontwikkelingslanden komt
overeen met het begrote bedrag voor toelagen aan projecten verminderd met de reeds
toegekende toelagen voor inleefreizen en humanitaire hulp. Het resterende bedrag zal
verdeeld worden over de verschillende aanvragen. Het dagelijks bestuur van Herne Solidair
maakt aan de hand van de criteria opgesomd in artikel 36 een voorstel van verdeling op dat
vervolgens wordt voorgelegd aan de algemene vergadering van Herne Solidair.
Indien het tot een stemming komt binnen de algemene vergadering van Herne Solidair, kunnen de
leden die deel uitmaken van het project niet stemmen. Indien één aanwezige het nodig acht om
geheim te stemmen, kan de voorzitter een geheime stemming organiseren.
ARTIKEL 38: ADVIES
De algemene vergadering van Herne Solidair formuleert bij elke aanvraag voor een inleeftoelage en
humanitaire hulptoelage een advies voor het college van burgemeester en schepenen.
De algemene vergadering van Herne Solidair formuleert na voorlegging van de verdeelsleutel van de
projecttoelagen een advies voor het college van burgemeester en schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing over de uiteindelijke verdeling van
de toelagen.
ARTIKEL 39: UITBETALING
1. De toelage voor inleefreizen en humanitaire hulp wordt door de gemeente zo snel mogelijk
en uiterlijk drie maanden na advies van de algemene vergadering uitbetaald.
2. De projecttoelage wordt door de gemeente uitgekeerd uiterlijk drie maanden na advies van
de algemene vergadering.
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HOOFDSTUK V: SOLIDARITEITSPRIJS
ARTIKEL 40: ALGEMEEN
Er wordt een prijs uitgereikt aan een persoon of een vereniging uit onze gemeente die in de
welzijnssector of de sector van ontwikkelingssamenwerking een verdienstelijke bijdrage of een
uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Deze prijs wordt enkel uitgereikt indien er een persoon of
een vereniging wordt voorgedragen.
ARTIKEL 41: AANVRAAG
Kandidaten voor de solidariteitsprijs kunnen voorgedragen worden door een persoon of een
vereniging die de keuze voor een kandidaat uitvoerig motiveert en illustreert eventueel met de
nodige bewijsstukken (bv. krantenartikel, foto’s,…) Ook de leden van Herne Solidair kunnen op eigen
initiatief iemand voordragen.
Kandidaten dienen uiterlijk op 31 januari van elk jaar voorgedragen te worden.
ARTIKEL 42: PROCEDURE
De algemene vergadering van Herne Solidair kiest uit alle kandidaten de winnaar van de
solidariteitsprijs en draagt deze voor aan het college van burgemeester en schepenen. Het college
van burgemeester en schepenen bekrachtigt de keuze van Herne Solidair.
ARTIKEL 43: FREQUENTIE
Een persoon of een vereniging kan de solidariteitsprijs slechts één keer om de tien jaar in ontvangst
nemen.
ARTIKEL 44: BEKENDMAKING
De winnaar van de solidariteitsprijs en de uitreiking ervan vindt plaats in de loop van het jaar.
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HOOFDSTUK VI: JUBILEUMTOELAGE
ARTIKEL 45:
Voor de toepassing van deze toelage wordt verwezen naar het algemeen gemeentelijk reglement
‘jubileumtoelagen’ voor Hernse verenigingen. Dit reglement is verkrijgbaar op de dienst vrije tijd of
op de gemeentelijke website.
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