AANVRAAGFORMULIER
Aanvraag extra subsidie
basisgroepen
Contactpersoon
Matthias Verstraeten
03 410 02 78
duurzaam@nijlen.be

Enkele uitgangspunten :
•

Doelstelling van deze toelage
Toekennen van werkingssubsidies aan lokale Noord-Zuidbewegingen en
mensenrechtenbewegingen die vertegenwoordigd zijn in het NCOS met de bedoeling hun
werking te versterken en hun zichtbaarheid in de gemeente te vergroten.

•

Wie komt in aanmerking?
Erkenning als vereniging actief in NCOS

•

Wat komt in aanmerking?
De gemeentelijke financiële ondersteuning dient gebruikt te worden voor het dragen
van onkosten die gemaakt worden in het kader van de basiswerking. Het gaat concreet
om onkosten ter ondersteuning van: de lokale werking.
Interne werking
Externe werking
Fondsenwerving

•

Aanvraag en behandeling
Timing – de aanvraagformulieren moeten ten laatste de eerste maandag van april te
worden ingediend.
Aan wie richten? Secretariaat NCOS – Kerkstraat 4 – 2560 Nijlen of per e-mail doorsturen
naar ontwikkelingssamenwerking@nijlen.be.

•

Bedrag
Basisbedrag - forfaitair bedrag met onderscheid tussen lokale groepen en NGO’s met
lokale werking

ALGEMENE GEGEVENS
Organisatie
Verantwoordelijke
Adres

Telefoon
E-mail
Bankrekeningnummer

1

AANVRAAGFORMULIER
Aanvraag extra subsidie
basisgroepen
INTERNE WERKING
Vorming, info-avond, bijscholing
Datum

5 punten

Onderwerp

Deelname NCOS

1 punt

EXTERNE WERKING : SENSIBILISERENDE ACTIVITEITEN
Publicaties (tijdschriften, kranten…) – kopie of exemplaar toevoegen als bijlage

5 punten

Omschrijving publicatie

Info-activiteiten – bewijsmateriaal toevoegen als bijlage
Datum

5 punten

Omschrijving

Uitvoering van projecten ter plaatse – bewijsmateriaal toevoegen als bijlage

10 punten
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Datum

Omschrijving

FONDSENWERVING
Fondsenwervende activiteiten – bewijsstukken toevoegen als bijlage
Datum

10 punten

Omschrijving

De aanvrager heeft het subsidiereglement basisgroepen NCOS gelezen en gaat hiermee
akkoord.

DATUM
HANDTEKENING
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SUBSIDIEREGLEMENT BASISGROEPEN NCOS
Definitie basisgroep: alle private of publieke organisaties (vereniging, dienst of instelling) die een actieve
werking hebben in de gemeente met betrekking tot ontwikkeling, mensenrechten en internationale
samenwerking, zetelend in NCOS.
Artikel 1
Het gemeentebestuur van Nijlen kan jaarlijks subsidies verlenen aan de erkende basisgroepen zetelend in het
NCOS binnen de perken van de kredieten voorzien in het gemeentebudget en meerjarenplanning. Dit gebeurt na
advies van het NCOS. Indien het gemeentebestuur dit advies niet volgt, dient het dit te motiveren.
Artikel 2
De basisgroepen, die erkend zijn door NCOS maken aanspraak op twee soorten subsidies, namelijk de basis- en
werkingsubsidies.
Een organisatie die lid van het NCOS wenst te worden, dient een schriftelijke aanvraag te richten aan het bestuur
van het NCOS. Indien ze beantwoordt aan de gestelde normen voor lidmaatschap, kan ze toetreden tot de
algemene vergadering. De kandidaten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
•
minstens één jaar bestaan en een duurzame werking hebben
•
zetel en/of correspondentieadres in de gemeente hebben en de voornaamste activiteiten in de gemeente
laten plaatsvinden
•
in de gemeente activiteiten organiseren met betrekking tot ontwikkeling, mensenrechten en internationale
samenwerking
•
de volgende documenten van de organisatie kunnen voorleggen:
•
de statuten en/of het huishoudelijk reglement
•
de samenstelling van het bestuur
•
een lijst met de activiteiten van het vorig werkjaar
•
een specifieke motivatie voor kandidatuurstelling.
Artikel 3
Erkende basisgroepen krijgen jaarlijks een bedrag als basissubsidie. Lokale ontwikkelingsgroepen krijgen hierbij
een verhoogd basisbedrag. Het totale bedrag dat aan basissubsidies wordt uitgedeeld, wordt jaarlijks met advies
van het NCOS aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd ter goedkeuring. Indien het advies niet
geaccepteerd wordt, motiveert het college van burgemeester en schepenen haar beslissing.
Artikel 4
Naast de basissubsidies krijgen de basisgroepen nog een extra werkingssubsidie. Deze wordt aangewend om de
basisgroepen in hun werking te motiveren.
Verdeling: de verdeling van …% van het subsidiebedrag wordt jaarlijks door het NCOS aan het college van
burgemeester en schepenen voorgelegd ter goedkeuring. Indien het advies niet geaccepteerd wordt, motiveert
het college van burgemeester en schepenen haar beslissing. De werkingssubsidie wordt verdeeld op basis van een
puntenstelsel. Hierdoor krijgt een organisatie een aantal punten per activiteit volgens thema’s. Deze zijn:
• Interne werking
o Vorming, info-avond, bijscholing
5 punten per vorming, info-avond bijscholing
o Deelname vergaderingen NCOS
1 punt per vergadering
• Externe werking
o Publicaties
5 punten per publicatie
o Info-activiteiten
5 punten per info-activiteit
o Uitvoering van projecten ter plaatse 10 punten per uitgevoerd project
o Fondsenwerving
10 punten per fondsenwerving
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Op basis van het aantal punten per organisatie zal het totale bedrag van de werkingssubsidie verdeeld worden
onder de erkende basisgroepen.
Artikel 5
Elke erkende basisgroep van het NCOS dient jaarlijks een subsidieaanvraag in middels een daartoe door het NCOS
afgeleverd invulformulier. Deze formulieren moeten vóór 15 april ingevuld binnengebracht worden en zijn te
richten aan het secretariaat van het NCOS – Kerkstraat 4 – 2560 Nijlen. Bijlagen zijn toe te voegen zoals vermeld
in het aanvraagformulier.
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