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uittreksel uit het register

van de gemeenteraadszittingen
CENTRUMSÏAD

Gemeenteraad
17 leb¡uari 2014

Wefzijn - Wereldraad Eeklo - subsidiereglement 2014-2019 - goedkeuring
aanwezrg

Odette VAN HAMME, voorzitter
Koen LOETE - burgemeester;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN
DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;

Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Koen
WATERSCHOOT, Rosita MEIRESONNE, Caroline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE, Wilfried
VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE,
Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde
LAMPAERT en Peter DE GRAEVE, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN - stadssecretaris.
De gemeenteraad,
Gelet op zijn beslissing van 1B november 2013 houdende goedkeuring van de statuten van de
Wereldraad Eeklo;
Gelet op het door de Wereldraad Eeklo uitgewerkte subsidiereglement voor de periode 20142019, op basis waarvan men de steunaanvragen efficiënter wil beoordelen;
Gelet op de bespreking in het college van burgemeester en schepenen dd. 5 februari 2014;
BESLUIT:
Eniq artikel

Het subsidiereglement 2O14-2019 + bijhorend aanvraagformulier worden als bijlage bij deze
beslissing goedgekeurd.
Namens de gemeenteraad,
De voorzitter,
get. Odette VAN HAMME

De stadssecretaris,

get. Meike VAN GREMBERGEN
Voor eensluidend uittreksel
Voor de burgemeester,

:

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

\Mereldraad
eeklo
S u bs i d ie

req leme nt 20 I 4 -2019 Wereld raad Eeklo

1)Alle verenigingen die beroep willen doen op de subsidies van de Wereldraad
dienen jaarlijks vóór 1 september een aanvraagformulier in te vullen en in te dienen
bij de Wereldraad, lndustrielaan 2 te 9900 Eeklo of

2) Verenigingen die beroep willen doen op de subsidies van de Wereldraad zullen op
alle vergadering van de Wereldraad uitgenodigd worden en dienen minstens 3
vergaderingen per jaar bijte wonen.
3 ) De Wereldraad kent een subsidie van 30 % van de stadstoelaqe voor
meN GO's die activiteiten
ontwikkelino
enwerkin o toe aan in Eeklo

organiseren in Eeklo die openstaan voor publiek
3) De Wereldraad kent een subsidie van 20 o/o van de stadstoelaqe voor
ontwikkelinqssamenwerkinq toe aan Eekloose coöperanten d ie activiteiten
organiseren in Eeklo die openstaan voor publiek.
4) De Wereldraad kent een subsidie van 40 o/o van de stadstoelaqe voor
rkino toe aanYZW's en feiteliike vere ioinoen lo.a. vie rde
ontwikkelinqssame
piilers) die gevestigd zijn in Eeklo en activiteiten organiseren in Eeklo die openstaan
voor publiek.
5) De resterende 10 % van de stadstoelaqe voor ontwikkelinqssamenwerkinq wordt
voorzien voor noodhulp (humanitaire rampen , zware natuurrampen die door
(inter)nationale NGO's gedragen worden) en éénmalige acties georganiseerd door
Eeklonaren.

6) Elke aanvraag wordt op de Wereldraad besproken en afgetoetst aan de
vooropgestelde criteria.
7) Subsidies voor noodhulp worden direct uitbetaald. Alle andere subsidies worden
na 1 september van hetzelfde jaar van de aanvraag uitbetaald.

Philippe Paelman
Vo

Eeklo

wereldraad

Wereldraad Eeklo
lndustrielaan 2
9900 Eeklo
Telnr. voorzitter :09 377 95 66
Telnr. secretaris :091218 28 38

eeklo

e-mail voorzitter : philippeoaelman@skvnet.be
e-mail secretaris :

Aanvraagformu I ier steu naanvraag
Naam van de orqanisatie/ proiect

:

Geqevens van de VZW of feiteliike vereniqinq
- naam van de

roer

- adres van de

rteoenwoordioer

- telefoonnummer:.
- e-mailadres
- website :....

- rekeninonr.

-opna am van
Geqevens van het proiect in het Zuiden
- oeoorafische situerino lland)
- omschriif het proiect

- Wat is

hoofddoel van de

- Welke

es zult u in Eeklo o

isatie:

emen om uw doel te bereiken

:

Wanneer zult u uw proiect op de Wereldraad komen voorstellen
Maand : ...

Ondertekening

:

ùt

alle gegevens van dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
* lk verbind me ertoelvãntuele wijzigingen in de projecttoestand onmiddellijk te
melden aan de Wereldraad.
* lk verbind er mij eveneens toe één jaar na het toekennen van de subsidie door
de Wereldraad, dê Wereldraad een verslag te bezorgen van de acties,
inspanningen en bereikte doelstellingen van dit afgelopen iaar.

T[Eã"est¡g

Datum:
Handtekening

:

Voornaam en naam :..

Functie : ..
Aan wie bezorqt u dit formulier :
U kan dit formulier Uezorge,n aan de voorzitter, dhr. Philippe Paelman, Blommekens 5 te
gg00 Eeklo of via e-mail : philippepaelman@skvnet.be of Stad Eeklo Noord Zuid,
lndustriela an 2 of via e-mail : bernardine.van.waeVenberqhe@eeklo.be'

