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De MINA-raad nam op de vergadering van 12.10.2009 kennis van de adviesvraag over de herziening
van het gemeentelijk toelagereglement voor de verenigingen.
Het huidige reglement dateert van februari 1986 en is zo opgevat dat er 4 types verenigingen worden
onderscheiden (cultuurverenigingen, volksontwikkeling, jeugd en sport) en dat elke vereniging een
basistoelage krijgt, op basis van het aantal leden en de deskundigheid zoals gedefinieerd in het
reglement, en een werkingssubsidie, op basis van een puntensysteem waarbij bepaalde types
activiteiten meer doorwegen dan andere.
Ondertussen heeft de Sportraad een eigen reglement voor sportverenigingen. Jeugdverenigingen
kunnen beroep doen op reglementen zoals opgenomen in het jeugdbeleidsplan.

De MINA-raad is van mening dat:
- De subsidie eenvoudig aan te vragen moet zijn, m.n. geen overbodige rapportering.
- Er een zo eerlijk mogelijke verdeling dient te zijn, op basis van:
o Het ledenaantal woonachtig in de gemeente.
o Het aantal activiteiten, dit zonder onderscheid te maken tussen culturele activiteiten,
educatieve activiteiten, sportieve activiteiten, … . Het onderscheid tussen de in het
huidige reglement zogenaamde “nevenactiviteiten” en culturele activiteiten zou moeten
verdwijnen.
Een onderscheid in puntenaantal bij het repetitieve karakter (vb wekelijkse vaste
activiteit) van de activiteit dient wel behouden te blijven.
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-

Er extra punten kunnen worden toegekend wanneer verenigingen milieuvriendelijke maatregelen
nemen, zoals:
o Een website in plaats van een publicatieblad.
o De leden of deelnemers aanmoedigen om zich naar de activiteit te verplaatsen per fiets of
met het openbaar vervoer.
o Biologische of fair-trade hapjes/drankjes aanbieden op een receptie, … .
o Afvalbesparende initiatieven zoals gebruik van de herbruikbare IVM-bekers in plaats van
wegwerpbekers.
o Eigen milieubesparende initiatieven.

Gedaan te Sint-Martens-Latem, 12 oktober 2010
Namens de Milieu- en Natuurraad

De secretaris
Jana Verlinde

De voorzitter
Bruno Claeys
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