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Reglement voor de ondersteuning van initiatieven van duurzame
ontwikkeling en solidariteit in ontwikkelingslanden door de
Willebroekse gemeenschap
1. De gemeente Willebroek wil bijdragen aan de duurzame ontwikkeling en solidariteit in
ontwikkelingslanden en doet hiervoor beroep op de VZW Hugo Adriaensens.
Naast de verdere ontwikkeling van de vriendschapsbanden, in het kader van de verzustering
met Nadasmo en Gasorwe, zal deze projecten ondersteunen die door geëngageerde
Willebroekenaars of Willebroekse verenigingen worden ingediend.

2. De vzw Hugo Adriaensens, opgericht op 24 juni 1991, stelt zich tot doel de

vriendschapsbanden in het kader van een verzustering tussen de inwoners van Willebroek
(België) en die van Nandasmo (Nicaragua) en Gasorwe (Burundi projekt Kiremba) , te
behartigen in een geest van solidariteit; in de mate van het mogelijke materiële en/of
financiële steun te verlenen bij de realisatie van projecten welke door of in samenwerking
met de betrokken overheden worden gerealiseerd; aan alle belangstellenden informatie te
verspreiden over de zustergemeenten en hun inwoners; alle vormen van sociaal, cultureel,
educatief, politiek, sportief en toeristisch contact tussen de gemeente Willebroek en de
gemeenten
Nandasmo
en
Gasorwe
te
bevorderen.
De vereniging kan ook soortgelijke vriendschapsbanden en samenwerkingen tot stand laten
komen met andere gemeenten of gemeenschappen in ontwikkelingsgebieden, waar ook ter
wereld.
Voor de verwezenlijking van dat doel kan de Vereniging alle mogelijke initiatieven nemen en
ondersteunen, zoals het organiseren van info-avonden, het uitgeven van tijdschriften, het
beleggen van uitwisselingsreizen, het ondernemen van acties om financiële en/of materiële
steun
te
vergaren,
zonder
dat
deze
lijst
limitatief
is.
Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en
winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd
voor
de
verwezenlijking
van
haar
doel.
Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan
de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de
statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

3. De VZW ontvangt voor de uitvoering van haar opdracht jaarlijks een toelage van de
gemeente Willebroek.

4. Binnen de perken van het beschikbare budget van de VZW kunnen projecten die
beantwoorden aan het bovenvermelde doel en de hiernavolgende voorwaarden financieel
worden
ondersteund.
De VZW stelt hiervoor jaarlijks een bedrag beschikbaar.
5. De aanvragen moeten beantwoorden aan 1 of meerdere van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen zoals die werden aangenomen door de algemene vergadering
van de Verenigde Naties.
6. Definities:
Project: Een welomschreven activiteit of initiatief met een welbepaald doel en lopende
gedurende
een
afgebakende
periode.
Duurzame ontwikkeling: Ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder
het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar
te brengen, het gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt
voortgebracht,
zowel
nu
als
in
de
toekomst.
Ontwikkelingsland: Als ontwikkelingslanden worden die landen beschouwd die voorkomen
op de lijst van het Comité van Ontwikkelingssamenwerking van de OESO (Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling) die om de drie jaar wordt vastgelegd, de zgn.
DAC

lijst

(Development

Assistance

Committee).

Humanitaire hulp of noodhulp: Directe hulp aan slachtoffers van natuurrampen of
gewapende conflicten. Het primaire doel is het redden van levens, het verminderen van
menselijk lijden en het bewaren en beschermen van menselijke waardigheid.

7. Het ingediende projectvoorstel voldoet aan elk van volgende voorwaarden:
a. Het komt rechtstreeks ten goede van de lokale bevolking en is aangepast aan de
mogelijkheden
van
het
land.
b. Het heeft vreedzame doelstellingen. Het project beoogt sociale rechtvaardigheid en
respecteert
de
mensenrechten.
c.
Het
heeft
geen
partijpolitieke
of
religieuze
doelstellingen.
d. De aanvragende organisatie dient over een eigen bankrekeningnummer te beschikken.
Een subsidie hoger dan 500 euro kan enkel aangevraagd worden door een organisatie met
een Belgische rechtspersoonlijkheid ( bijv. VZW) én eveneens een Belgische
bankrekeningnummer.
e. Enkel volledige aanvraagdossiers komen in aanmerking voor de gemeentelijke subsidie.
f. De aanvrager wordt geacht transparant te communiceren over andere
financieringsbronnen.
g. Alle aanvragen, verantwoordingen en bijlagen worden in het Nederlands ingediend.
h. Eventuele dringende noodhulp kan worden gegeven vanuit de extra toegestane subsidies.
8. Bij de beoordeling van een project wordt rekening gehouden met de volgende elementen:
a. Emancipatief: Het project draagt bij tot maatschappelijke emancipatie en meer participatie
van de lokale bevolking. Het project vergroot de capaciteit van de lokale bevolking om het
heft in eigen handen te nemen en om actief hun leefsituatie te verbeteren.
b. Participatief: Het project moet gedragen worden door de plaatselijke bevolking, wat
betekent dat het eigenaarschap minstens mee gedragen wordt door de lokale actoren. Het

project biedt een antwoord op een vraag van de lokale bevolking én de doelgroep wordt
betrokken
bij
de
totstandkoming
en
uitwerking
van
het
project.
c. Duurzaam in de tijd: Het project komt rechtstreeks ten goede van 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 en draagt zelf
verantwoordelijkheid.
d. Capaciteit: De partners (verenigingen, organisaties) die het project zullen realiseren
moeten voldoende mankracht en expertise bezitten om de gestelde doelstellingen te kunnen
bereiken. Er is een goede balans tussen de ingezette middelen en de resultaten.
e. Het project loopt gedurende een duidelijk afgebakende periode.
9. De gemeente Willebroek hecht bovendien veel waarde aan het in acht nemen van:
a. Ecologie en milieubeheer: het project heeft aandacht voor doelgericht milieubeheer,
waarbij voor aankopen en projectbeheer wordt voorrang gegeven aan producten die op
mens- en milieuvriendelijke wijze werden geproduceerd.
b. Organisatieversterking: het project draagt bij tot de creatie van sterke, zelfredzame
organisaties en structuren die een betekenisvolle rol spelen in de lokale samenleving.
c. Sociale economie: de projecten hebben bij hun economische activiteiten aandacht voor de
sociale aspecten van de activiteit o.a. eerlijke handel, microfinanciering,…
d. Kinderrechten
e. Gendergelijkheid en gelijke kansen
f. Educatie
g. Gezondheidszorg
10. In alle publieksgerichte communicatie in Vlaanderen (folders, website, nieuwsbrieven,…) van
de organisatie betreffende het project, dient de gemeente Willebroek (het logo van de
gemeente) en de VZW Hugo Adriaensens vermeld te worden.
11. De subsidie kan niet gebruikt worden om stages, schoolgeld en vliegtuigtickets te vergoeden
tenzij de Raad van Bestuur anders beslist.
12. De aanvrager dient alle andere mogelijke cofinanciering mee te onderzoeken.
13. Een aanvraag tot ondersteuning wordt ingediend voor 1 juni en bevat de volgende gegevens:
a. De identificatie van aanvrager of aanvragende vereniging
b. Documenten waaruit het dossier kan worden getoetst aan de punten 7,8 en 9
c. Begroting en aanwending van de gevraagde subsidie.
14. De aanvragen worden beoordeeld door een jury van 4 leden van de Raad van Bestuur van de
VZW en een extern lid, bij voorkeur een ambtelijk verantwoordelijke voor de
ontwikkelingssamenwerking van de gemeente Willebroek.
15. De toelage kan enkel worden gestort op de Belgische bankrekening van de aanvragende
organisatie ( dus niet op de persoonlijke rekening).

16. Binnen de drie maanden na de afloop van het project dient een samenvattende nota die
toelaat na te gaan dat de toelage gebruikt is voor het vooropgestelde doel, samen met de
financiële verantwoordingsstukken ( facturen, rekeninguittreksels…) te worden voorgelegd.
17. De aanvraag kan digitaal worden ingediend op het e-mailadres fondsHAwillebroek
@gmail.com en/of per brief gericht aan VZW H. Adriaensens p/a Hoogstraat 126, 2830
Willebroek .

