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ARTIKEL 1
Elke door de seniorenraad erkende vereniging kan op het einde van elk werkingsjaar aanspraak maken
op een som van € 50, op voorwaarde dat ze een "regelmatige" werking kan aantonen. Dit houdt in dat
de vereniging aan de hand van een werkingsverslag, in te dienen bij de seniorenraad, moet bewijzen
dat ze in de loop van het voorbije werkingsjaar:
- minstens vier bestuursvergaderingen gehouden heeft,
- deelgenomen heeft aan drie van de vier algemene vergaderingen van de seniorenraad,
- drie activiteiten voor het eigen doelpubliek en één activiteit voor het ruime publiek (eventueel in
samenwerking met andere verenigingen of de seniorenraad) heeft ingericht.
Deze som is ondeelbaar: dit wil zeggen dat de werkingssubsidie slechts door het schepencollege op
advies van het bestuur van de seniorenraad toegekend wordt, indien aan alle voorwaarden tegelijk is
voldaan.
Verenigingen die niet aan al deze voorwaarden voldoen, krijgen geen subsidie maar blijven wel
volwaardig lid van de seniorenraad en kunnen als dusdanig genieten van de voordelen van het
lidmaatschap.

ARTIKEL 2
Een bijkomende som van € 13 kan door het schepencollege op advies van het bestuur van de
seniorenraad toegekend worden aan de verenigingen die ten minste drie vormingsactiviteiten hebben
ingericht voor hun leden, in de eigen gemeente, onder leiding van een deskundige.

ARTIKEL 3
Een bijzondere subsidie, verder "projectsubsidie" genoemd, kan verleend worden aan door de
seniorenraad erkende verenigingen voor de organisatie van bijzondere projecten en activiteiten, zoals
een activiteit voor een bijzondere doelgroep.
Per werkingsjaar kunnen twee projecten betoelaagd worden aan elke vereniging; elk met een
maximum van € 175. Indien meerdere verenigingen samenwerken, kan per samenwerkingsverband
één project betoelaagd worden tot een maximum van € 250.
Het aanvraagdossier moet minstens 4 maanden voor de datum van de activiteit worden ingediend bij
de seniorenraad. Het bestuur van de seniorenraad adviseert het schepencollege binnen de maand over
de toekenning en over het bedrag van de subsidie. Het schepencollege neemt een beslissing binnen
de maand, nadat het advies van de seniorenraad werd ontvangen. Het schepencollege baseert haar
beslissing op de vormelijke en de technische aspecten van het dossier, niet op de inhoudelijke
aspecten.
Het aanvraagdossier moet ten minste bevatten:
- een nauwkeurige omschrijving van de activiteit,
- de inspanningen die men zal doen om een zo groot mogelijk publiek te bereiken.
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Uit dit dossier moet blijken dat:
- de activiteit een belang heeft voor de senioren;
- ingericht wordt op het grondgebied van de gemeente;
- een open karakter heeft: d.w.z. niet gebonden is aan één filosofische, politieke of godsdienstige
strekking.
Na de activiteit is de vereniging ertoe gehouden een evaluatieformulier in te vullen en in te dienen bij
de seniorenraad. Pas vanaf dit ogenblik zal overgegaan worden tot de werkelijke uitkering van de
toegezegde projectsubsidie.

ARTIKEL 4
Een uitzonderlijke projectsubsidie van maximum € 125 kan eveneens verleend worden aan een
seniorenvereniging of aan een persoon die door een eenmalig project de naam en de faam van de stad
Halen in kader van seniorenwerking uitdraagt buiten de gemeentegrenzen.

ARTIKEL 5
Het bestuur van de seniorenraad zal bij het begin van elk jaar, binnen het daartoe door het
schepencollege bepaalde budget in de begroting, een apart budget vastleggen voor de
werkingssubsidie en een apart budget voor de projectsubsidie en ter goedkeuring voorleggen aan het
schepencollege.

ARTIKEL 6
Artikel 1, artikel 2, artikel 3, artikel 4 en artikel 5 treden in werking op 23-04-2005.
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