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Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZ-

initiatieven Assenede 

 

 

 

1 Algemene bepalingen 

Dit reglement is onderhevig aan het subsidiereglement dat werd vastgesteld door de 

gemeenteraad.  Het subsidiereglement bepaalt de verdeelsleutel over de 3 hoofdrubrieken: 

noordwerking, zuidwerking, noodhulp en risicovolle activiteiten.  

De verdeling en beoordeling binnen de rubrieken gebeurt door de GROS. Dit huishoudelijk 

reglement is een leidraad om de verdere toekenning van subsidies en werkingsmiddelen te 

verdelen binnen de hoofdrubrieken. Er kan enkel binnen deze rubrieken geschoven worden en 

niet van de ene naar de andere rubriek.   

 

Aanvragen tot het verkrijgen van een toelage dienen uiterlijk ingediend te worden bij het 

secretariaat van de GROS op 1 december. 

De GROS zal de aanvragen beoordelen en beslissen om de vraag om subsidiëring al dan niet te 

aanvaarden, met dien verstande dat de bedragen enkel worden gestort worden op rekeningen 

van de verenigingen. (dus niet op privé-rekeningen) 

Vergoeding voor risicovolle activiteiten kunnen leden van de GROS op elk moment van het jaar 

aanvragen. 

 

Er zullen verschillende aanvraagformulieren opgesteld worden. 

 

In de Belleman zal jaarlijks een oproep voor het indienen van subsidieaanvragen voor zuid- en 

noord-projecten opgenomen worden zodat de inwoners van Assenede op de hoogte zijn van 

deze mogelijke ondersteuning door de gemeente.  
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2 Verdeelsleutel ( zoals bepaald door het subsidiereglement) 

 

De subsidies voorzien in het gemeentelijk budget voor ontwikkelingssamenwerking worden als 

volgt verdeeld: 

 40 % van het budget gaat naar de Noordwerking, waaronder : 

- de algemene werkingskosten van de GROS: werkingsmiddelen voor de dagelijkse werking 

en gezamenlijke initiatieven van de GROS; 

- de ondersteuning van de lokale werkingen van de GROS-leden: werkingsmiddelen voor de 

ondersteuning van de actieve lokale verenigingen die lid zijn van de GROS. 

 30 % van het budget gaat naar de Zuidwerking/steun aan het zuiden, waaronder: 

- toelages voor zuidprojecten; 

- inleefreizen, stages en vrijwilligerswerk in het Zuiden. 

 30 % Noodhulp 

 

 Vergoeding voor risicovolle activiteiten kunnen leden van de GROS op elk moment van het 

jaar aanvragen. 

 

 

3 Noordwerking 

 

GROS-werkingsmiddelen 

15 % van de Noordwerking is bestemd als werkingsmiddelen voor de GROS.  Deze middelen zijn 

bestemd om de kosten voor dagelijkse werking en de organisatie van GROS-activiteiten op te 

vangen.  Dit zijn o.a. kopie-kosten, verzendingen, drank op vergaderingen, e.a. Ook de organisatie 

van vormingsmomenten, het uitnodigen van externe sprekers op GROS-momenten en de 

organisatie van informatieve en educatieve activiteiten van de GROS vallen hieronder. 

De GROS kan als erkende adviesraad rekenen op verminderd tarief voor zaalgebruik en 

technische ondersteuning van de gemeente.  

Indien niet alle middelen zijn opgebruikt, worden deze bij de werkingsmiddelen van de GROS-

leden gevoegd.  
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Werkingsmiddelen lokale Noord-Zuidverenigingen 

Het overige bedrag (of 85% van de Noordwerking) is bestemd voor ondersteuning van de werking 

en activiteiten van de lokale Noord-Zuidverenigingen. 

Vanuit het gemeentebestuur en de GROS vinden we het belangrijk dat er verschillende Noord-

Zuidverenigingen in onze gemeente aanwezig zijn en een kwalitatieve werking kunnen 

uitbouwen. De verschillende Noord-Zuidverenigingen uit de gemeente kunnen daarom 

ondersteuning krijgen voor hun dagelijkse werking.   Een lokale Noord-Zuidvereniging kan een 

feitelijke vereniging zijn bestaande uit min . 2 leden en zijn zetel in Assenede heeft. Deze 

ondersteuning wordt toegekend aan de hand van een puntensysteem. 

 

Volgende zaken komen in aanmerking: 

1) deelname aan de algemene vergadering van de GROS  1 punt per vergadering 

2) publicatie van een artikel/informatie in Belleman   1 punt per uitgave 

3) informatieve/educatieve activiteit in Assenede1  4 punten per activiteit 

4) samenwerking met de GROS of FairTrade trekkersgroep2  2 punten per 

of met één of meerdere Asseneedse verenigingen  samenwerking 

5) verenigingen die huur moeten betalen voor hun locatie3   6 punten per jaar 

 

Om het uiteindelijke subsidiebedrag te bepalen worden alle punten opgeteld. Dit puntentotaal 

dient dan om de waarde per punt te berekenen (d.w.z de som gedeeld door het aantal punten). 

 

 

4 Zuidwerking 

 

Zuidprojecten 

De subsidie is bedoeld voor organisaties, verenigingen, groepen of individuen die een project in 

het Zuiden willen opzetten of steunen.  Hierbij kan het gaan om een eigen langlopende project of 

om kortstondige projecten waaraan men slechts deelneemt of een beperkte bijdrage levert. 

                                                 
1  Informeren/ sensibiliseren van het grote publiek. (als enige organisator) 
2  Niet enkel het logo van de GROS volstaat, het moet een activiteit zijn die door de GROS of door de Fair Trade werkgroep 
georganiseerd wordt. 
3  Huur voor de eigenlijke werking, (zoals secretariaatsruimte, winkel,…) voor de permanente werking. Niet de huur voor 
occasionele activiteiten (bv.    huur van de parochiezaal, vergaderruimte,…).  
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Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project aan volgende basiscriteria 

voldoen : 

- Het project situeert zich in een ontwikkelingsland (minst ontwikkelde landen en 

landen met een laag tot hoog middeninkomen).  Deze landen staan vermeld op de 

DAC-lijst van de OESO.  

- De projecten dienen een link te hebben met de gemeente Assenede: de indiener van 

het project moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Assenede. 

- Het project wordt 1 maal per jaar (op een afgesproken datum) mondeling of 

schriftelijk toegelicht. 

- Projecten komen rechtstreeks ten goede aan de lokale bevolking en zijn aangepast 

aan de mogelijkheden van het land; de bevolking wordt daardoor in de mogelijkheid 

gesteld om haar levenssituatie (en deze van de volgende generaties) te verbeteren 

(proces). 

Daarnaast zijn er ook bijkomende  inhoudelijke criteria : 

- Emancipatief: de betoelaagde projecten dragen bij tot maatschappelijke emancipatie 

en meer participatie van de lokale bevolking. Ze vergroten de capaciteit van de lokale 

bevolking om het heft in eigen handen te nemen en om actief haar leefsituatie te 

verbeteren. 

- Participatief: de betoelaagde projecten moeten gedragen worden door de plaatselijke 

bevolking. 

- Het project biedt een antwoord op een vraag van de lokale bevolking. 

- De doelgroep wordt betrokken bij de totstandkoming en uitwerking van het project. 

- Duurzaam: projecten komen rechtstreeks ten goede aan de lokale bevolking. De 

bevolking wordt daardoor in de mogelijkheid gesteld om haar levenssituatie te 

verbeteren zonder de situatie van de komende generaties in gevaar te brengen. 

- De partners in het Zuiden (verenigingen, organisaties) die het project zullen realiseren 

moeten voldoende mankracht en expertise bezitten om de gestelde doelstellingen te 

kunnen bereiken.  

- Het project komt ten goede aan een startende of werkende lokale vereniging in het 

Zuiden. Openbare besturen kunnen geen toelage krijgen. Het geld wordt geïnvesteerd 

in een specifiek project waarbij de lokale overheid een uitvoerder kan zijn: het geld 

gaat naar het project en niet naar de overheid. 
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Het bedrag voor de zuidprojecten wordt gelijk verdeeld over alle ingediende en goedgekeurde 

projecten op het eind van het jaar. 

Met dien verstande dat per organisatie maar 1 project kan in aanmerking komen. 

Indien er geld over is van de zuidprojecten dan wordt dit voorzien voor noodhulp.  

 

Inleefreizen, stage en vrijwilligerswerk korte duur 

Het andere deel van de zuidwerking gaat naar inleefreizen, stages en vrijwilligerswerk van korte 

duur.  

Een project is een buitenlands verblijf waarbij de Asseneedse burger zich actief inzet in het kader 

van ontwikkelingssamenwerking. Het gaat dus niet om een puur toeristische reis maar om stages, 

vrijwilligerswerk en inleefreizen van min. 4 weken en max. 12 maanden.  Enkel inleefreizen van 

min. 4 weken (inschrijvingsbewijs vereist) in een ontwikkelingsland en georganiseerd door een 

erkende n.g.o. of een vzw werkzaam in ontwikkelingssamenwerking komen in aanmerking. Het 

vrijwilligerswerk of/en stage gebeurt in een project in het zuiden, zonder winstoogmerk en met 

sociale doelstellingen in een land van de DAC-lijst.  Nadien moet de betrokkene zich engageren 

voor een draagvlak verbredende activiteit in de gemeente en/of medewerking verlenen aan een 

activiteit georganiseerd door de GROS. Op die manier wensen we onze inwoners aan te 

moedigen om kennis te maken met andere culturen en zich hier ook actief voor in te zetten.  

Per inleefreis, stage, vrijwilligerswerk wordt maximum 150,00 euro toegekend.   

 

 

 

6. Noodhulp 

Noodhulp kan op advies van de GROS toegekend worden aan organisaties die hulp bieden waar 

onvoorziene grote humanitaire nood ontstaat, bv. door natuurrampen, oorlog, epidemie... 

Noodhulp verleent bijstand aan gebieden die getroffen worden door een ramp van natuurlijke of 

menselijke oorsprong waarbij het ook kan gaan over een verslechtering van structurele 

problemen die verbonden zijn aan oorlogen, hongersnood, bevolkingsverplaatsingen, 

vluchtelingenstromen of epidemieën. 

Noodhulp vereist een zeer specifieke hulpverlening en kan alleen maar uitgevoerd worden door 

daarvoor erkende en daarvoor gestructureerde organisaties zoals Artsen Zonder grenzen, 

Internationale Rode kruis, Caritas, Oxfam Solidariteit. 
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De situatie moet van die aard zijn dat de lokale overheid of een internationale organisatie hulp 

vraagt aan de internationale gemeenschap.  

Indien op eind van het jaar het budget voor noodhulp niet is opgebruikt wordt dit bij de 

Zuidprojecten gevoegd. 

 

7. Risicovolle activiteiten voor GROS leden 

De GROS leden/ organisaties kunnen 1 maal per jaar vergoeding krijgen wanneer ze een risicovolle 

activiteit organiseren waarbij de GROS borg staat voor 50,00 euro indien nodig (bv. standgeld 

kerstmarkt: slecht weer,…)  

 

8. 11.11.11 als koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 

Dit onderdeel valt niet onder de subsidiereglement van de GROS, maar is apart voorzien in het 

gemeentebudget. Toch is het belangrijk om dit te vermelden. 

Jaarlijks kent de gemeente Assenede een toelage toe aan 11.11.11-nationaal, als koepel van de 

Vlaamse Noord-Zuidbeweging.  Deze toelage is gelijk aan één derde van de opbrengst voor 

11.11.11 (opbrengst van de lokale acties van het huidige jaar en opbrengst van nationale 

stortingen van het vorige jaar).  D.w.z. dat de gemeente 1 euro bijlegt voor elke 3 euro’s die de 

lokale 11.11.11 groepen hebben opgehaald tijdens de geldinzameling en acties.  

De toelage aan 11.11.11 nationaal , als koepelorganisatie is verondersteld ten goede te komen 

aan de goedgekeurde programma’s en projecten van aangesloten en erkende ngo’s. Het is zo dat 

53 % van de campagneopbrengst van 11.11.11 naar actieplannen van lid-ngo’s en 

gemeenschappelijke initiatieven gaat. 

 


