Reglement
voor steun aan organisaties, verenigingen en personen
in het kader van het
lokaal beleid rond ontwikkelingssamenwerking
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Algemene bepalingen en voorwaarden
De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) ontvangt jaarlijks, binnen
de perken van het goedgekeurde meerjarenplan, een toelage van het lokaal bestuur
Hoeilaart. De GROS beheert deze middelen en besteedt ze om de doelstellingen rond
ontwikkelingssamenwerking en lokaal mondiaal beleid mee te realiseren.
Aan de gemeenteraad wordt jaarlijks gerapporteerd over de besteding van deze middelen.
Dit subsidiereglement vormt de leidraad voor het besteden van dit budget.
De GROS zal enkel subsidie uitkeren binnen de perken van het voorziene budget en indien
de aanvragen aan de gestelde voorwaarden uit dit reglement voldoen.
Als blijkt dat de subsidie niet gebruikt werd voor het doel dat aangegeven werd, bij
oneigenlijk gebruik, het niet bezorgen van bijkomende informatie over de besteding van de
middelen en in geval van stopzetten van een initiatief kan de GROS de toegekende middelen
terugvorderen bij de aanvrager.
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning dient de aanvraag te voldoen aan minstens
volgende voorwaarden:
•

•

De middelen kunnen enkel besteed worden aan initiatieven die een duidelijke link
hebben met één van de ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’ (SDG’s - Sustainable
Development Goals) met de nadruk op het Noord-Zuidbeleid en
ontwikkelingssamenwerking.
De aanvrager informeert de GROS over de besteding van de middelen, de stand van
zaken van een project dat gesteund wordt,… opdat deze informatie ook gedeeld kan
worden met de Hoeilaartse bevolking.

1. Werkingsmiddelen GROS
Als gemeentelijke adviesraad krijgt de GROS de nodige ondersteuning vanuit het lokaal
bestuur om de bijeenkomsten van de raad te organiseren en de adviestaak op te nemen.
Om de werking van de raad verder uit te bouwen en als actieve partner in de realisatie van
de doelstellingen rond ontwikkelingssamenwerking en lokaal mondiaal beleid zal de raad zelf
ook een aantal initiatieven nemen, eraan meewerken en/of ze ondersteunen.
Een beperkt deel van de voorziene middelen wordt gebruikt voor de algemene
werkingskosten van de raad (abonnementen, bankkosten,…).

2. Sensibilisering door Hoeilaartse organisaties, verenigingen of personen
De GROS voorziet in een subsidie voor sensibiliserende initiatieven van Hoeilaartse
organisaties, verenigingen of personen. Deze subsidie staat los van mogelijke andere
subsidie- of ondersteuningsmogelijkheden.
Met deze subsidie ondersteunt de GROS het organiseren van een debat, een infoavond, een
quiz, muziekavond,… in Hoeilaart waarbij een bepaald project onder de aandacht gebracht
en gesteund wordt.
Mogelijke acties (niet-limitatief overzicht):
info- en/of vormingsactiviteit met spreker
artikel van minimum 1 pagina in een tijdschrift of website
vertonen van een film
optreden van een mondiale muziekgroep
een cursus(senreeks)
het organiseren van workshop(s)
informatie verstrekken tijdens lokale activiteiten
Voorwaarden en middelen:
•

Het initiatief gaat door in Hoeilaart en moet een link hebben met minstens één van de
SDG’s (Sustainable Development Goals), met de nadruk op het Noord-Zuidbeleid en
ontwikkelingssamenwerking.

•

Organisaties, verengingen of personen die van deze subsidie gebruik willen maken,
moeten minstens 2 maanden vóór de activiteit een aanvraag en kostenraming indienen
bij de GROS.
De GROS beoordeelt de aanvraag en wijst, bij positief advies en na indiening van de
nodige bewijsstukken, de subsidie toe zolang het hiervoor voorziene krediet dit toelaat.

•

De GROS geeft een subsidie voor de gemaakte kosten (voor promotiemateriaal, huur van
zalen,… - niet voor aankopen voeding en drank) met een maximum van 500 euro.

3. Sensibilisering rond eerlijke handel en FairTrade via Wereldwinkel
Hoeilaart
Eerlijke handel is een krachtige hefboom voor duurzame ontwikkeling.
De aanwezigheid en de werking van een Wereldwinkel in de gemeente wordt door het lokaal
bestuur aanzien als een uniek sensibiliserings- en actiekanaal naar de bevolking.
Vrijwilligers in de Wereldwinkel dragen hun steentje bij in de strijd voor een rechtvaardige
wereldhandel met aandacht voor ieders recht op een menswaardig leven. Zo geven zij aan
de lokale gemeenschap ook het krachtig signaal dat alternatieve handelsrelaties mogelijk

zijn. Als actieve vrijwilligersbeweging tracht de Wereldwinkel de bevolking aan te zetten om
zich ook als vrijwilliger te engageren.
Voorwaarden en middelen:
•

De Wereldwinkel ontvangt via de GROS een jaarlijkse werkingssubsidie die 30% bedraagt
van de totale toelage die het lokaal bestuur voorziet voor de GROS.

•

De
-

Wereldwinkel verbindt er zich toe:
actief aan de activiteiten van de GROS deel te nemen;
ruimte voor sensibilisering van de bevolking in de winkel te voorzien;
regelmatig de bevolking van zijn activiteiten op de hoogte te brengen;
actief vrijwilligers te werven;
jaarlijks een jaarverslag en resultatenrekening aan de GROS voor te leggen.

4. Sensibilisering via de Bibliotheek van Hoeilaart
De bibliotheek heeft een bijzondere sensibiliserende en informerende functie naar de
inwoners van Hoeilaart. Om de inwoners kennis te laten maken met de SDG’s (Sustainable
Development Goals) koopt de bibliotheek jaarlijks boeken en andere materialen zoals DVD’s,
tijdschriften,… aan rond deze thema’s. Dankzij de steun van de GROS kan deze collectie
aangevuld worden met een aantal extra materialen.
Voorwaarden en middelen:
•

De lijst met het voorstel van aankopen wordt voorgelegd aan de GROS die een advies
formuleert en de aankoop van de weerhouden titels financiert.
Ook leden van de GROS of de Hoeilaartse bevolking mogen boeken voorstellen die in dit
kader aangekocht kunnen worden voor de bib.

•

De bibliotheek verbindt zich ertoe:
boeken en andere materialen m.b.t. de thema’s van de SDG’s regelmatig in de kijker
te zetten
jaarlijks boeken en andere materialen aan te kopen met betrekking tot de thema’s
van de SDG’s, met een focus op ontwikkelingssamenwerking.

5. Steun aan organisaties, campagnes, Noord-Zuid projecten
5.1

AAN ORGANISATIES MET ACTIEVE LEDEN IN HOEILAART

Een aantal organisaties voeren op nationaal of regionaal vlak campagne om solidariteit met
groepen in ontwikkelingslanden en solidariteit met kansengroepen in België te verhogen.
Deze nationale campagnes kunnen slechts slagen als ze ook op lokaal vlak gedragen
worden.
Enkele van deze organisaties worden gesteund/georganiseerd door verenigingen en/of
individuen uit de gemeente Hoeilaart. Via allerlei initiatieven worden hiervoor fondsen
ingezameld.
De GROS voorziet structurele (partner)steun voor deze organisaties.

Voorwaarden en middelen:
•

Algemene voorwaarden om deze subsidie te ontvangen:
• Acties en activiteiten worden op regelmatige basis (minstens jaarlijks) georganiseerd
in Hoeilaart;
• Zoveel als mogelijk de Hoeilaartse bevolking bereiken en betrekken;
• De acties moeten met de nodige publiciteit worden aangekondigd in Hoeilaart.
Hiertoe behoort minstens een aankondiging in het gemeentelijke infoblad, maar bij
voorkeur ook via affiches, sociale media, en andere;
• Het bedrag toegekend door de GROS mag niet de enige vorm van financiering
vormen van de organisatie/het project;
• De indiener(s) moet(en) jaarlijks een formele aanvraag en jaarplanning van onder
meer activiteiten indienen bij de GROS;
• De aanvrager is inwoner van Hoeilaart, lid van de GROS en woont op regelmatige
basis de vergaderingen bij.

•

Jaarlijks kan één gemotiveerde aanvraag per organisatie ingediend worden en dit uiterlijk
op 1 juni of 1 oktober. Voor dringende aanvragen wordt contact opgenomen met het
GROS-secretariaat via gros@hoeilaart.be.
De aanvragen worden telkens op de eerstvolgende vergadering (na 01/06 of 01/10) van
de GROS besproken en goedgekeurd/afgekeurd. De data van de GROS-bijeenkomsten
zijn terug te vinden in de vergaderkalender op de gemeentelijke website.
De GROS kan verzoeken om een bijkomende toelichting tijdens een vergadering.

•

Ten laatste 6 maanden nadat de subsidie is toegekend, bezorgt de aanvrager aan de
GROS een evaluatieverslag met uitleg over de besteding van de toegekende middelen. De
aanvrager verstrekt op vraag van de GROS aanvullende informatie bij dit
evaluatieverslag. Als de aanvrager deel uitmaakt van een nationale vereniging moet de
aanvrager een deelverslag bezorgen naast of in afwachting van het bredere nationale
verslag.

•

De GROS vraagt om via (nieuws)brieven, beeldmateriaal of activiteiten geregeld op de
hoogte gehouden te worden over de organisatie en/of de projecten/activiteiten ervan.
De GROS kan ook verzoeken om een bijkomende toelichting tijdens een vergadering.

•

Alle publiciteit en drukwerk dat wordt gebruikt voor het project zal in duidelijk leesbare
tekst vermelden: ‘In samenwerking met de Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking (GROS) en het gemeentebestuur van Hoeilaart’.

•

De aanvraag (formulier is voorzien) moet de volgende elementen bevatten :
Gegevens van de aanvragende persoon of vereniging
o Naam of benaming, adres, beschrijving en doelstelling van de aanvragende
vereniging, rekeningnummer van de ngo/organisatie, link naar de website,… ;
Concrete band tussen de aanvrager en de organisatie;
Een duidelijke omschrijving van de acties in Hoeilaart
o Plaats, doelgroep, duur, beoogde verandering, promotie, communicatie,… ;
Doelstellingen van de acties (wat wil je bereiken);
Een begroting, met onderscheid tussen eigen middelen en subsidie (waaronder het
bedrag aangevraagd aan de GROS);
Specifiek voor initiatieven gericht op projecten in derde wereldlanden
o vermelding van de lokale partner: naam, adres, hoedanigheid, aandeel van de
partner in de uitvoering van het project;
o Koppeling met SDG’s;
o Omschrijving van het project;
o Langetermijnvisie van het project;

o

Duurzaamheid van het project (zelfredzaamheid, samenwerking met andere
organisaties, structurele verandering, kennisopbouw, …).

•

De GROS geeft een subsidie van 4500 euro per aanvraag per kalenderjaar. De subsidie
wordt aan de organisatie/het project besteed.

•

De GROS kan de betaling van de toegekende subsidie afhankelijk stellen van bepaalde,
bij de toekenning meegedeelde, voorwaarden.

•

Bij gebrek aan voldoende rechtvaardiging door de aanvrager over het gebruik van de
subsidie of bij misbruik tijdens of na het initiatief, kan de GROS de subsidie terugvorderen
of geen steun goedkeuren bij een volgende aanvraag.

5.2

AAN ORGANISATIES ZONDER ACTIEVE LEDEN IN HOEILAART

Niet elke organisatie die op nationaal of regionaal vlak campagne voert, is actief
vertegenwoordigd door Hoeilaartse inwoners. Sommige organisaties verdienen wel aandacht
omwille van hun maatschappelijke relevantie en hun intentie om solidariteit met groepen te
mobiliseren. Ook deze nationale campagnes kunnen enkel slagen als ze ook op lokaal vlak
worden gedragen.
Om die reden kunnen deze campagnes en/of organisaties voorgedragen worden door leden
van GROS of inwoners van Hoeilaart.
Voorwaarden en middelen:
•

Aanvragen worden ingediend uiterlijk op 1 juni of 1 oktober. Er mag maar één
gemotiveerde aanvraag per organisatie per jaar ingediend worden.
De aanvragen worden telkens op de eerstvolgende vergadering (na 01/06 of 01/10) van
de GROS besproken en goedgekeurd/afgekeurd. De data van de GROS-bijeenkomsten
zijn terug te vinden in de vergaderkalender op de gemeentelijke website.
De GROS kan verzoeken om een bijkomende toelichting tijdens een vergadering.

•

Het subsidie toegekend door de GROS mag niet de enige vorm van financiering vormen
voor het project/de organisatie.

•

De GROS geeft een subsidie van 2000 euro per aanvraag per kalenderjaar. De subsidie
wordt aan het project besteed.

•

De GROS kan de betaling van de toegekende subsidie afhankelijk stellen van bepaalde,
bij de toekenning meegedeelde, voorwaarden.

•

Bij gebrek aan voldoende rechtvaardiging door de aanvrager over het gebruik van de
subsidie of bij misbruik tijdens of na het initiatief, kan de GROS de subsidie terugvorderen
of geen steun goedkeuren bij een volgende aanvraag.

5.3

AAN DE NOORD-ZUID KOEPEL 11.11.11

Voor 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, is duurzame ontwikkeling
geen gunst voor enkelen maar een recht voor iedereen. Ongelijke machtsverhoudingen,
lokaal en globaal, economische uitbuiting, versterkt en bestendigd door militaire, politieke en
culturele dominantie houdt meer dan een miljard mensen gevangen in extreme armoede.

Hiertegen wil 11.11.11 tegenmacht opbouwen met haar vrijwilligers en lidorganisaties in
nauwe samenwerking met haar zuidelijke partners als deel van internationale netwerken en
in brede allianties met andere bewegingen.
11.11.11 strijdt tegen onrecht en werkt mee aan het uitbouwen van democratische
alternatieven waarin mensen en landen zelf hun ontwikkeling uittekenen en realiseren.
Samen met de partners is er aandacht voor solidariteit met het Zuiden, voor politieke actie
om oorzaken van onrecht en armoede aan te pakken en voor bewustmaking in eigen land
door te informeren en te sensibiliseren.
Voorwaarden en middelen:
•

De vertegenwoordiger van de koepelorganisatie verbindt zich er toe
actief aan de activiteiten van de GROS deel te nemen;
op regelmatige basis acties te organiseren in Hoeilaart;
acties met de nodige publiciteit aan te kondigen in Hoeilaart. Hiertoe behoort
minstens een aankondiging in het gemeentelijke infoblad, maar bij voorkeur ook
via affiches, sociale media, en andere;
jaarlijks een formele aanvraag en jaarplanning in te dienen bij de GROS;
lid zijn van de GROS en op regelmatige basis de vergaderingen bijwonen

•

De jaarlijkse subsidieaanvraag voor deze koepelorganisatie kan ingediend worden uiterlijk
op 1 juni of 1 oktober. De aanvraag wordt op de eerstvolgende vergadering van de GROS
besproken en goedgekeurd/afgekeurd.

•

Ten laatste 6 maanden nadat de subsidie is toegekend, bezorgt de vertegenwoordiger aan
de GROS een evaluatieverslag met uitleg over de besteding van de toegekende middelen.
De vertegenwoordiger verstrekt op vraag van de GROS aanvullende informatie bij dit
evaluatieverslag.
De GROS kan ook verzoeken om bijkomende toelichting tijdens een vergadering.

•

De GROS geeft een subsidie van 9000 euro na de aanvraag en per kalenderjaar. De
subsidie wordt op het rekeningnummer van de koepelorganisatie overgemaakt.

•

GROS vraagt om via (nieuws)brieven, beeldmateriaal of activiteiten geregeld op de
hoogte gehouden te worden van de projectactiviteiten.
De GROS kan ook vragen voor een bijkomende toelichting tijdens een vergadering.

6. Steun aan lokale organisaties en verenigingen voor kleinschalige
initiatieven
Hoeilaartse inwoners dragen een warm hart toe aan verschillende duurzame projecten en
verenigingen die in een ontwikkelingsland bijdragen tot de ondersteuning van de lokale
bevolking en een duurzame ontwikkeling ter plaatse bevorderen.
Voorwaarden en middelen:
•

De aanvrager is inwoner van Hoeilaart;

•

De aanvraag heeft betrekking op een duurzaam, lokaal project en moet een link hebben
met minstens één van de SDG’s (Sustainable Development Goals), bij voorkeur met
ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidbeleid;

•

De aanvrager engageert zich om de inwoners van Hoeilaart te laten kennismaken met het
project. Dat kan door een artikel te schrijven, mee te werken aan een infoavond/-dag,
mee te werken aan een activiteit van de GROS of de gemeente Hoeilaart,…;

•

Een gemotiveerde aanvraag voor steun aan een bepaald project moet uiterlijk 2 maanden
voor de actie ingediend worden bij de GROS, samen met een kostenraming.
GROS beoordeelt de aanvraag en wijst, bij positief advies en na indiening van de
bewijsstukken, de steun toe.

•

De GROS geeft een subsidie van 250 euro per jaar aan een project.

7. Deelname van personen of verenigingen aan kortlopende initiatieven
‘Kortlopende initiatieven’ zijn spontane acties of initiatieven waar Hoeilaartse inwoners of
verenigingen aan deelnemen. Deze acties of initiatieven worden georganiseerd door erkende
NGO’s zoals vb. (sportieve) evenementen van Broederlijk Delen, Artsen zonder Grenzen, … .
Voorwaarden en middelen:
•

De aanvrager is inwoner/vereniging van Hoeilaart;

•

De aanvraag gaat over een actie of initiatief, gekoppeld aan een project in een
ontwikkelingsland (en dus niet vb. over een vakantiereis);

•

De organiserende instelling is erkend door de Directie-Generaal
Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp, tenzij de GROS na onderzoek anders
beslist.
Inwoners kunnen advies vragen bij het zoeken naar een organisatie waarvoor ze zich
willen inzetten. De GROS baseert zich op de meest actuele ‘DAC List of ODA Recipients’.
Deze lijst is beschikbaar op de website van de OESO en bevat de landen en regio’s die
officiële ontwikkelingshulp ontvangen.

•

Een gemotiveerde aanvraag wordt uiterlijk 2 maanden voor vertrek/voor de actie
ingediend met vermelding van: omschrijving actie, reden van deelname, kostenraming,
gevraagde tussenkomst,…;
De aanvragen worden telkens op de eerstvolgende vergadering van de GROS besproken
en goedgekeurd/afgekeurd. De data van de GROS-bijeenkomsten zijn terug te vinden in
de vergaderkalender op de gemeentelijke website.
De GROS kan verzoeken om een bijkomende toelichting tijdens een vergadering.

•

Na afloop bezorgt de aanvrager een verslag van de ervaringen, verblijf of het project
tijdens een GROS-vergadering. De aanvrager deelt deze ervaring ook met de inwoners
van Hoeilaart. Dat kan door een artikel te schrijven, mee te werken aan een infoavond/dag,…;

•

De aanvrager voorziet ook een eigen inzameling van financiële middelen voor het project.
De eventuele subsidie van de Gros mag niet de enige vorm van financiële ondersteuning
zijn.

•

De aanvrager kan 1 aanvraag per kalenderjaar indienen en een project kan maximum één
keer per jaar gesubsidieerd worden.

•

De GROS subsidieert maximum 2000 euro per aanvraag.

Deze subsidie wordt aan het project besteed, er worden geen vaste operationele kosten
van de organisatie gesubsidieerd. Ook eventuele reis- en verblijfkosten worden niet
ondersteund.
•

De GROS kan de betaling van de toegekende subsidie afhankelijk stellen van bepaalde,
bij de toekenning meegedeelde, voorwaarden.

•

Bij gebrek aan voldoende rechtvaardiging door de aanvrager over het gebruik van de
subsidie of bij misbruik tijdens of na het initiatief, kan de GROS de subsidie terugvorderen
of geen steun goedkeuren bij een volgende aanvraag.

8. Inleefreizen
Inwoners van Hoeilaart – tussen 18 en 30 jaar oud – kunnen financiële ondersteuning voor
vrijwilligerswerk of stage in een ontwikkelingsland krijgen.
Voorwaarden en middelen:
•

De aanvrager is inwoner van Hoeilaart en tussen 18 en 30 jaar oud;

•

De aanvraag heeft geen betrekking op een vakantiereis maar wel op een stage of
onbetaald vrijwilligerswerk in een ontwikkelingsland. De aanvrager neemt deel aan een
educatief, sensibiliserend, gezondheids- of sociaal project dat bijdraagt aan de lokale
ontwikkeling;

•

De organiserende instelling is erkend door de Directie-Generaal
Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp, tenzij de GROS na onderzoek anders
beslist. Inwoners kunnen advies vragen bij het zoeken van een organisatie. GROS baseert
zich op de meest actuele ‘DAC List of ODA Recipients’. Deze lijst is beschikbaar op de
website van de OESO en bevat de landen en regio’s die officiële ontwikkelingshulp
ontvangen;

•

Bij de aanvraag moet een duidelijk verband gelegd worden met minstens één van de
SDG’s (Sustainable Development Goals);

•

De duur van de stage of het vrijwilligerswerk is minimum 4 weken;

•

Een gemotiveerde aanvraag wordt uiterlijk 4 maanden voor vertrek ingediend bij de
GROS met vermelding van: omschrijving stage, organisatie, kostenbudget, ...;
De aanvragen worden telkens op de eerstvolgende vergadering van de GROS besproken
en goedgekeurd/afgekeurd. De data van de GROS-bijeenkomsten zijn terug te vinden in
de vergaderkalender op de gemeentelijke website.
De GROS kan verzoeken om een bijkomende toelichting tijdens een vergadering.

•

Na afloop bezorgt de aanvrager een verslag van de ervaringen, verblijf of het project
tijdens een GROS-vergadering;
De aanvrager deelt de ervaring met de inwoners van Hoeilaart. Dat kan door een artikel
te schrijven, mee te werken aan een infoavond/-dag, mee te werken aan een activiteit
van GROS of de gemeente Hoeilaart, … .

•

De GROS voorziet volgende bedragen en timing voor betaling:
Van 4 tot 7 weken: 600 euro
Van 8 tot 10 weken: 720 euro
Vanaf 10 weken: 900 euro

Bij het vertrek wordt 2/3 van het bedrag uitbetaald; na het toelichten van een
verslag tijdens een GROS-vergadering en de ruimere bekendmaking wordt het
resterende 1/3 van het totale bedrag betaald.

9. Humanitaire noodhulp en/of wederopbouw
Humanitaire noodhulp en/of wederopbouw is bestemd voor speciale erkende rampen of voor
acute noden in ontwikkelingslanden ten gevolge van onverwachte gebeurtenissen. De
noodhulp kan enkel toegekend worden voor projecten in erkende ontwikkelingslanden
voorkomend op de lijst van de OESO (DAC-lijst).
Voorwaarden en middelen:
•

Er is een duidelijke oproep en/of de actie is gekend in de media.

•

Noodhulp kan aangevraagd worden door:
een erkende organisatie met expertise in snelle interventies;
het gemeentebestuur van Hoeilaart;
leden van de GROS;
verenigingen of individuen die zelf een actie organiseren ten voordele van een
bepaalde ramp of crisis.

•

De GROS geeft een subsidie van 750 euro aan noodhulp per ramp.
Dit bedrag kan eventueel verdeeld worden over verschillende organisaties die betrokken
zijn bij de hulpverlening.

•

Er wordt enkel noodhulp toegekend aan erkende organisaties voor noodhulpacties.
Overzicht organisaties:
https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Wie_zijn_we/Onze_
partnerschappen/Actoren_nietgouvernementele_ontwikkelingssamenwerking/Erkende_ngos

•

Als de ramp blijft duren, kan beslist worden om opnieuw noodhulp toe te kennen.

INWERKINGTREDING EN AANPASSING
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 februari 2021 en kan enkel door de Gemeentelijke
Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) aangepast of stopgezet worden.

