Subsidiereglement voor Noord-Zuidorganisaties
1. Wie mag een aanvraag indienen:
Lokale Noord-Zuidorganisaties die de kern van hun activiteiten ontplooien in Heist-op-den-Berg.
Lokale afdelingen van nationale Noord-Zuidorganisaties dienen enkel een aanvraag in voor hun
werking in Heist-op-den-Berg.
Essentiële voorwaarden om een aanvraag te kunnen indienen:
1. Een organisatie kan pas toegang krijgen tot subsidies vanaf het werkjaar na de toetreding
tot het Noord-Zuidoverleg.
2. De organisatie is minstens 2 jaar actief in Heist-op-den-Berg.
3. De organisatie is minimum 50% aanwezig op vergaderingen van het Noord-Zuidoverleg
4. De sensibilisering van de Heistse burger aangaande mondiale thema’s is opgenomen in de
werking van de organisatie.
2. Documenten verplicht bijgevoegd bij aanvraag:
a)
b)

Algemene gegevens van de organisatie, lijst bestuur en functies, aantal leden
Doelstellingen en doelgroep van de organisatie op korte en middellange termijn, en/of de
statuten van de organisatie
Deze gegevens moeten één keer doorgegeven worden, de volgende jaren enkel bij wijziging.
c)
d)

Beknopt activiteitenverslag van het voorbije werkjaar
Financieel jaarverslag van het voorbije kalenderjaar

3. Basistoelage voor ondersteuning van de werking van Heistse Noord-Zuidorganisaties
Op jaarbasis wordt een basistoelage voorzien van € 2.600 voor Noord-Zuidorganisaties die voldoen
aan alle voorwaarden vermeld onder 1, met als bijkomende voorwaarde dat het bedrag van de
toegekende werkingssubsidie niet hoger is dan de totale uitgaven vermeld in het financieel
jaarverslag van het voorbije kalenderjaar.
4. Extra subsidies voor educatieve/sensibiliserende activiteiten t.a.v. de bevolking van de
eigen gemeente
Educatieve/sensibiliserende activiteiten: deze zijn gericht op het werken aan inzicht en
bewustwording inzake mondiale thema’s en rechtvaardige verhoudingen tussen Noord en Zuid.
Deze worden ingedeeld in ‘Activiteiten van type 1’ die meer dan 4 uur duren, en ‘Activiteiten van
type 2’ die tussen 1 en 4 uur duren.
- Organiseren van educatieve/sensibiliserende activiteiten - met een beknopte toelichting, en
opgave van datum en locatie (vb. infoavond, lezing, theatervoorstelling, speelfilm, documentaire
aangaande een mondiaal thema, … )
- Activiteiten gericht op media-aandacht/promotie voor de eigen organisatie (vb. publiceren artikels
in lokale krant, eigen website(pagina), eigen nieuwsbrief/brochure/ flyers, bemande infostand, …)
- Medewerking aan Noord-Zuidactiviteiten in Heist-op-den-Berg (vb. van 11.11.11 (de koepel van
Noord-Zuidorganisaties), De Wereld in Zicht, het Noord-Zuidoverleg of zijn leden)
- Interne vorming voor eigen leden.
- Louter fondsenwervende activiteiten zijn uitgesloten.
Noord-Zuidorganisaties vullen hun activiteiten van het voorbije werkjaar in het standaard
aanvraagformulier in.

5. Berekening extra subsidie te ontvangen naast de basistoelage
Per activiteit van type 1 wordt een bedrag van € 100, van type 2 wordt een bedrag van € 40
toegekend, met een maximum van € 1500 per Noord-Zuidorganisatie. Indien het krediet
ontoereikend is worden de bedragen, die zouden worden toegekend aan de aanvragende NoordZuidorganisaties, evenredig verminderd.
6. Procedure
- Het werkjaar waarvoor een toelage kan bekomen worden, loopt van 1 september van het
voorgaande jaar tot en met 31 augustus van het lopende jaar.
- Het financieel jaarverslag dat dient ingeleverd te worden, is dat van het voorbije kalenderjaar dat
loopt van 1 januari tot en met 31 december van het voorgaande jaar.
- Alle aanvragen dienen uiterlijk op 1 september digitaal ingediend worden bij Heist in de Wereld,
gebruik makend van het standaard aanvraagformulier. Bij de aanvraag moeten alle noodzakelijke
stukken gevoegd zijn.
- De aanvragen worden jaarlijks en eerst beoordeeld door Heist in de Wereld die een
subsidievoorstel voorlegt aan het Noord-Zuidoverleg, dat op zijn beurt advies geeft aan het
schepencollege.
- Het schepencollege beslist voor 31 oktober over de toekenning van de toelagen.
- De uitbetaling van de toelagen gebeurt voor 31 december. Het aan het project toegekende bedrag
wordt gestort op het rekeningnummer van de lokale Noord-Zuidorganisatie.
7. Non-discriminatieclausule
§ 1. De aanvrager verbindt er zich toe:
a. geen enkele vorm van discriminerend gedrag op basis van het geslacht, nationaliteit,
zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele
geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke
overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of
genetische eigenschap of sociale afkomst te dulden. Deze opsomming is niet limitatief.
b. de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen
bevorderen en verdedigen na te leven.
§ 2. De aanvrager doet al het mogelijke om elk discriminerend gedrag of elke vorm van pesterijen
binnen de werking te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te bestraffen.
§ 3. Indien het college van burgemeester en schepenen van Heist-op-den-Berg in kennis wordt
gebracht van een gerechtelijk vonnis waarmee aangetoond wordt dat de non-discriminatieclausule
niet nageleefd wordt, kan het college van burgemeester en schepenen maatregelen nemen. Deze
maatregelen kunnen resulteren in het inhouden van subsidies.
Dit subsidiereglement gaat in vanaf 1 januari 2020 en loopt af op 31 december 2025.
Dit subsidiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.

