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Wat zijn voor jullie groep kenmerken van een goed subsidiereglement?



• Eenvoudig & eenduidig

• Gemakkelijk beschikbaar

• 1 reglement met verschillende onderdelen in plaats van verschillende reglementen

• Duidelijke deadlines voor indiening

• Duidelijke procedure afhandeling

• Verdeelsleutel en voorwaarden

• Eerlijke verdeling (ondubbelzinnig)

• Continuïteit voor verenigingen rond het subsidiebedrag

• Voldoende budget voorzien

• Rekening houden met GDPR (ledenlijsten)

• Samenwerking met naburige gemeentes waar soms dubbele aanvragen gebeuren door verenigingen

• Eerlijke verdeling over sectoren heen (sport, jeugd, cultuur,…)

• Aangepast aan soort activiteit

Wat zijn voor jullie groep kenmerken van een goed subsidiereglement?



• Niet alleen financieel ondersteunen. Ook materiële ondersteuning bieden.

• Helderheid bieden rond erkenningsreglement en link met subsidies uitklaren

• Als je als buurt of vereniging iets nieuw wil organiseren, hoe moeten we ons kenbaar maken? Het moet
eenvoudig zijn om te zien waar we subsidies kunnen rapen.

• Een reglement moet ook vernieuwing stimuleren

• Provinciale of Vlaamse subsidies ook communiceren naar verenigingen en ondersteunen bij indiening

• Subsidies moet de doelen van een vereniging versterken. 

• Subsidies moeten unieke acties helpen.

• Kort & bondig

• Iedere sector moet wel zijn eigenheid een stukje kwijt kunnen

• Competitie & recreatie uit elkaar houden

• Erkenning van een vereniging niet steeds ieder jaar opnieuw invullen 

• Transparant

Wat zijn voor jullie groep kenmerken van een goed subsidiereglement?



Intakegesprek met de opdrachtgever

Tijdens dit intakegesprek wordt de opdracht scherp gesteld en de verwachtingen 

concreet gemaakt. 

Daarnaast wordt onderstaande plan van aanpak in detail besproken en aangepast 

waar nodig.

Onderzoek naar pijnpunten

Vooraleer we inzoomen op de reglementen, is het zinvol om te weten van waar je 

vertrekt. 

De pijnpunten van de verschillende reglementen worden in kaart gebracht.

Op basis van een bevraging bij 2 doelgroepen proberen we hierbij een analyse te 

maken:

Doelgroep 1: de verenigingen (Participatieluik 1)

Uit de dialoog met de verenigingen willen we volgende zaken bespreken:

• Wat vinden zij belangrijk qua accenten voor subsidiëring?

• Administratieve last

• Effect van de subsidies op de vereniging

Doelgroep 2: de professionals

• Waar spenderen ze veel tijd aan bij de verwerking?

• Wat is hun gewenste outcome?

Belangrijk: In bovenstaande bevraging wordt er nog geen richting gekozen. 



Vastleggen kaderprincipes door college (Projectgroep)

Dit college geeft richting en schept een kader waarbinnen het verdere traject kan 

uitgerold worden.

Enkele sleutelkwesties zullen besproken worden.

Dankzij het onderzoek van de pijnpunten kunnen enkele beslissingen gebeuren op 

een ‘participatieve manier’ en staat het CBS sterker in de besluitvorming. 

Traject met professionals

Binnen het vastgelegde kader plannen we 3 momenten met de professionals om 

de reglementen verder vorm te geven. Hierbij baseren we ons op goede 

praktijkvoorbeelden van andere lokale besturen, de pijnpunten uit het onderzoek 

en het vastgelegd kader.

Optioneel: Voorstelling aan college van uitgewerkte resultaten en bespreking.

Participatieluik 2 

De reglementen worden een tweede maal besproken met de adviesraden.

Laatste aanpassing op basis van participatieluik 2



1) Wie is de hoofdsponsor van een vereniging?

2) Waarom geven we subsidies?

3) Hoe gaat het er in andere landen aan toe?

4) Hoeveel nieuwe animatoren/begeleiders heeft het 
subsidiereglement gezorgd vorige legislatuur?

5) Hoeveel van die nieuwe begeleiders/lesgevers/trainers zijn
nog aan de slag bij  onze clubs?

6) Wat heeft de meeste impact: 5000 euro subsidies per  jaar? 
Of een cheque voor een nieuw  ledenbeheersysteem?

7) Heeft een club die zijn subsidiereglement niet digitaal kan
invullen nog bestaansrecht?



Wat is verenigingsondersteuning



Wat is verenigingsondersteuning



Wat is verenigingsondersteuning



Rond welke thema’s wensen we  
ondersteuning te bieden?







Aanbod



Welke thema’s vinden we belangrijk?

• Geef 5 thema’s/criteria die je wel zou belonen 
in de subsidiereglementen

• Geef 5 thema’s/criteria die je niet zou 
belonen in de subsidiereglementen



Wel Niet

Activiteiten zonder winstgevend karakter Activiteiten met winstgeven karakter

Samenwerking tussen verenigingen Activiteiten die zouden discrimineren in welk opzicht 
ook

Vernieuwende acties Indien vrijwilligers betaald worden

Originele acties

Ecologisch & duurzaamheid

Inclusie

Losse & eenmalige projecten

Welke thema’s zou je wel/niet ondersteunen via subsidies?

Cultuur



Wel Niet

Alle thema’s die de digitale kloof verkleinen Verenigingen waar geen Dilbeekse werking is

Projecten die mensen samen brengen (sociaal gezien) Vriendengroepen

Mogelijkheid – info verstrekking Betaalde vrijwilligers 

Feesten en cultuurmogelijkheden kunnen voorzien

Welke thema’s zou je wel/niet ondersteunen via subsidies?

Senioren



Wel Niet

Verenigingen of projecten die mensen samenbrengt

Initiatieven gericht op samenwerking

Acties die handelskern versterken

Bijscholingen en vorming

Welke thema’s zou je wel/niet ondersteunen via subsidies?

Economie



Wel Niet

Sensibilisatie & communicatie Winstgevende activiteiten

Solidariteit lokaal en internationaal Ledenaantal

Samenwerking tussen verenigingen Aantal jaren dat een vereniging bestaat

Vernieuwing & innovatie

Duurzaamheid

Onderschrijven van milleniumdoelstellingen

Welke thema’s zou je wel/niet ondersteunen via subsidies?

Internationale samenwerking

Noot: Deze subsidiestroom is net geschrapt. Onderstaande oefening is dus hypothetisch. 
Wel expliciete vraag om alsnog subsidies te geven aan deze sector via vernieuwd subsidiereglement.



Wel Niet

Gediplomeerde trainers Taalondersteuning niet via subsidies maar wel meer 
vanuit het lokaal bestuur ondersteuning bieden rond 
deze thematiek

Eigenheid van de sport bekijken Leden die niet afkomstig zijn van Dilbeek

Ledenlijst anonimiseren

Welke thema’s zou je wel/niet ondersteunen via subsidies?

Sport



Welke vormen van verenigingsondersteuning 
bestaan er?



Digitale platformen

http://forum.tofsport.be/

http://forum.tofsport.be/


Digitalehelpdesk



Digitalenieuwsbrief



Informatieoppapier



Logistieke steun



Logistieke steun



Infosessie



Bijscholing

Mini-sportcongres Putte&Bonheiden



Uitwisseling



Individueeloverlegmoment



Traject



Verenigingsondersteuner

Gentse coördinatoren tot uw dienst
Gentse jeugdsportcoördinatoren helpen de kwaliteit van jeugdtrainers en  

sportcoördinatoren en van de werking te verhogen in uw vereniging .

De stad Gent subsidieert al enige tijd de officiële tewerkstelling van  

gekwalificeerde sportcoördinatoren binnen Gentse sportverenigingen voor  

maximum 12 uren per week.

Sedert 1 januari 2018 ondersteunt de Sportdienst Gent nog 4  

sportcoördinatoren,

bestaande uit drie sporttakgebondenen één thematische sportcoördinator.

https://stad.gent/sport/sportclubs/informatie -voor-gentse- sportclubs/ondersteuning-voor-sportverenigingen/gentse-

sportco%C3%B6rdinatoren- tot -uw-dienst



Subsidies



Thema’s & ondersteuningsvormen



Spelen met 
ondersteuningsvormen

http://isb.colo.ba.be/iguana/www.main.cls?surl=search#RecordId=2.11875

http://isb.colo.ba.be/iguana/www.main.cls?surl=search#RecordId=2.11875


Hoeveel tijd steek jij in het invullen van de 
subsidiereglementen?



http://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/actueel/stad-

brugge-zoekt-vernieuwde-sportinitiatieven

http://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/actueel/stad-brugge-zoekt-vernieuwde-sportinitiatieven


3. In de praktijk

Budget games KDR
500 euro
Verhoog de kwaliteit van de
jeugdsportbegeleiders

Aankoop sleutels digitale
trainingsplatform voor 60
trainers



3. In de praktijk 3

Matching funds
• Onderhoud
• Papierophaling
• Milieu
• Erfgoed



Opdracht

• 1000 euro
• Nieuw project
• Thema: 
• Overtuig de jury om hiervoor geld 

te geven



Waarom geven we subsidies?



De IDEALE WERELD

Een en – en beleid

“Een goed subsidiebeleid zoekt een optimale verhouding tussen  

structuurondersteunende en projectgerichte subsidies. Beide systemen werken  

wonderwel aanvullend.” (Redig,Anciaux)

Structurele subsidie -> koppeling met kwaliteitseisen en randvoorwaarden  

Projectsubsidie -> koppeling met doelstellingen(BBC)

2,5% Vernieuwers

13,5% Snelle aanpassers

34% Vlotteaanpassers

34% Trageaanpassers

16% achterblijvers,weerstanders



VERSCHILLENDE LOGICA’s / Kenmerken

Structurele subsidies Projectsubsidies

OUTPUT CENTRAALSTRUCTUUR CENTRAAL

• Ondersteunt de  
doelenrealisatie van de  
vereniging + een breder  
gemeentelijk  
doelstellingenkader

• Relatie op de lange termijn,  
continuïteit

• Eén op één: bestuur versus
sportvereniging

• Ondersteunt de realisatie van  
specifieke doelstellingen, vaak  
van buiten de vereniging

• Relatie is ‘zakelijker’,
kortstondiger

• Stimuleert creativiteit,
innovatie (eventueel via  
competitie)

• Flexibiliteit: budget, accenten,  

modaliteiten kunnen per jaar  

verschillen

• Naast één op één, ook bredere  
partnerschappen en  
samenwerkingsstimuli



3. In de praktijk 4

http://isb.colo.ba.be/iguana/www.main.cls?surl=search#RecordId=2.12009

http://isb.colo.ba.be/iguana/www.main.cls?surl=search#RecordId=2.12009


3. In de praktijk

2017 2018 2019
OS Communicatie SUB Communicatie

OS Kwaliteit jeugd SUB Kwaliteit jeugd

OS Evenementen SUB Evenementen

OS Vorming SUB Vorming

OS Samenwerking SUB Samenwerking

OS Gezondheid SUB Gezondheid

Type A Type B Type C

100 Euro 350 Euro 1000 Euro

7 voorwaarden 7 voorwaarden
+ 5 voorwaarden=
12 voorwaarden

7 voorwaarden
+ 5 voorwaarden

+ 5 voorwaarden=
17 voorwaarden



3. In de praktijk

2017 2018 2019
OS Communicatie SUB Communicatie GP Communicatie

OS Kwaliteit jeugd SUB Kwaliteit jeugd GP Kwaliteit jeugd

OS Evenementen SUB Evenementen GP Evenementen

OS Vorming SUB Vorming

OS Samenwerking SUB Samenwerking

OS Gezondheid SUB Gezondheid

Type 0 Type A Type B Type C

0 euro 100 Euro 350 Euro 1000 Euro

• Voordeeltarief zaal

• Voordeeltarief 
feestmateriaal

6 voorwaarden 6 voorwaarden
+ 5 voorwaarden=
11 voorwaarden

6 voorwaarden
+ 5 voorwaarden

+ 4 voorwaarden=
15 voorwaarden



Een sportvereniging die erkend is hoort bij categorie A als ze voldoet aan volgende voorwaarden:
1. De statuten en/of huishoudelijk reglement worden bezorgd aan de sportdienst
2. De club heeft een regelmatige werking van minimum 20 weken per jaar waarin

3. minimaal 1 trainingsmoment of wedstrijd per week georganiseerd wordt
4. De club heeft min. 10 leden waarvan min. 5 inwoner zijn van de gemeente Herselt

5. De plaats waar de sportactiviteit doorgaat wordt opgegeven
6. De club kan zowel op recreatief als op competitief vlak actief zijn.

7. Een officiële ledenlijst vanuit de federatie wordt overgemaakt aan de sportdienst

Een sportvereniging die erkend is hoort bij categorie B als ze voldoet aan alle voorwaarden die bij categorie A  
behoren plus bijkomend aan volgende bepalingen:
8. De club is aangesloten bij een erkende Vlaamse federatie

9. De club heeft minimum 25 leden waarvan er minstens 10 inwoner zijn van Herselt

10. Er wordt minimum 1 trainingsmoment of wedstrijd per week georganiseerd en dit gedurende minimum

25 weken per jaar
11. De training of wedstrijd staan onder begeleiding van een trainer/lesgever
12. De club heeft een (aparte) jeugdwerking

Een sportvereniging die erkend is hoort bij categorie C als ze voldoet aan alle voorwaarden die bij  
categorie A en B behoren plus bijkomend aan volgende bepalingen:
13. - De club werkt met minimum 3 sportgediplomeerde trainers (*).
14. - De club heeft een jeugdwerking met minimum 50 jeugdleden waarvan 30 jeugdleden inwoner
15. van Herselt zijn.

16. - De club organiseert minimum 2 trainingsmomenten per week.

17. - De club heeft een eigen website waarop volgende zaken zeker vermeld worden: (missie en visie, opleidingsplan  
(voor de jeugd), reglement voor de jeugdleden, reglement voor de trainers, reglement voor de ouders, een  
volledig tarievenplan (jaarlijkse bijdrage, eventueel extra kosten voor extra lessen, aankoop clubkledij, …..)

CategorieB  
350 €

CategorieA  
100 €

Categorie C
1.000 €



Subsidiereglement voor sportverenigingen

Categorie A: brons Categorie B: zilver Categorie C: goud Categorie D: diamant

€100 €300 €1200 €3500
• Aangesloten bij een 

koepelorganisatie.
• Een aparte rekening op naam van 

de vereniging
• Beschikt over volgende 

verzekeringen:
- burgerlijke aansprakelijkheid
- lichamelijke ongevallen van 

leden/vrijwilligers
• De vereniging beschikt over 

minstens 10 leden, tenzij de aard 
van de vereniging een 
uitzondering rechtvaardigt. Zo 
kunnen ook organisatiecomités 
erkend worden indien zij 
minimaal 1 keer per jaar een 
manifestatie, grote activiteit, 
stage of sportkamp voor de 
Brechtenaren organiseren.

• Voldoet aan de 
voorwaarden die vermeld 
worden in categorie  A

• Aangesloten bij een door 
Sport Vlaanderen erkende 
sportfederatie.

• Minimum 20 leden.
• Er wordt minimum 1 

training per week 
georganiseerd en dit 
gedurende minimum 30 
weken per jaar.

• De training die de club 
organiseert staat steeds 
onder toezicht van een 
sportbegeleider.

• De vereniging is actief op de 
sociale media of heeft een 
actieve website 

• Voldoet aan de voorwaarden die 
vermeld worden in categorie  A 
en B

• Minimum 25 jeugdleden of 
aparte G-werking

• De vereniging biedt aparte 
trainingsmomenten aan voor 
jeugd of G-werking

• Minimum 3 wekelijkse 
trainingsmomenten en dit 
gedurende minimum 30 weken 
per jaar

• De trainingen staan steeds onder 
begeleiding van een trainer / 
lesgever

• Minstens 2 trainers die 30 weken 
les geven in de club beschikken 
over een getuigschrift van de 
Vlaamse Trainersschool (VTS) van 
minimum initiator-niveau (of 
gelijkgesteld door VTS).

• Voldoet aan de voorwaarden die vermeld 
worden in categorie  A en B

• Minimum 100 jeugdleden
• Minimum 10 wekelijkse 

trainingsmomenten en dit gedurende 
minimum 30 weken per jaar

• Minstens 4 trainers die 30 weken les 
geven in de club beschikken over een 
getuigschrift van de Vlaamse 
Trainersschool (VTS) van minimum 
initiator-niveau (of gelijkgesteld door 
VTS).

• De club stimuleert zijn trainers en 
vrijwilligers om opleidingen te volgen. Ze 
kan minstens 4 bijscholingen voorleggen 
van het afgelopen werkjaar.

• De club kan 1 of beide van onderstaande 
punten afvinken:

- De club beschikt over eigen 
sportinfrastructuur en staat zelf in voor het 
beheer en onderhoud van deze sportlokalen 
of buitenvelden op grondgebied gemeente 
Brecht. 
- De club betaalt huurgelden aan een 
uitbater (privé of gemeente) voor minstens 
40 uur per maand voor haar wekelijkse 
trainingsmomenten in sportlokalen op 
grondgebied Brecht.



Subsidiereglement voor jeugdverenigingen

Categorie A: Jeugdhuis

€2250

•Beschikt over een eigen locatie 
•Een aparte rekening op naam van de vereniging
•Aangesloten bij de landelijke koepel Formaat vzw
•De vereniging is actief op de sociale media of heeft 
een actieve website 
•Beschikt over volgende verzekeringen:
- burgerlijke aansprakelijkheid
- lichamelijke ongevallen van leden/vrijwilligers
- brandverzekering
•Bezorgt een jaarlijks werkingsverslag met vermelding 
van openingsdagen, georganiseerde activiteiten, 
georganiseerde optredens, prijzen,… 



Subsidiereglement voor jeugdverenigingen

Categorie B: 
jeugdvereniging

Categorie C: 
jeugdvereniging

Categorie D: 
jeugdvereniging

Categorie E: 
jeugdvereniging

€1000 €2000 €3500 €5500

1. Beschikt over een eigen locatie
2. Een aparte rekening op naam 

van de vereniging
3. Is aangesloten bij een door de 

Vlaamse overheid erkende 
koepelorganisatie

4. De vereniging is actief op de 
sociale media of heeft een 
actieve website 

5. Beschikt over volgende 
verzekeringen:

- burgerlijke aansprakelijkheid
- lichamelijke ongevallen van 

leden/vrijwilligers
- brandverzekering
6. Heeft minimum 25 leden
7. Er wordt minimum maandelijks 
een ledenactiviteit georganiseerd 
(exclusief juli en augustus)
8. Er wordt jaarlijks een kamp 
georganiseerd dat minimum 3
dagen duurt

1. Voldoet aan de 
voorwaarden 1 tot 5 die 
vermeld worden in 
categorie B

2. Heeft minimum 100 
leden

3. Er wordt minimum 
tweewekelijks een 
ledenactiviteit 
georganiseerd (exclusief 
juli en augustus)

4. Er wordt jaarlijks een 
kamp georganiseerd dat 
minimum 5 dagen duurt

1. Voldoet aan de 
voorwaarden 1 tot 5 die 
vermeld worden in 
categorie B

2. Heeft minimum 175 
leden

3. Er wordt minimum 
tweewekelijks een 
ledenactiviteit 
georganiseerd (exclusief 
juli en augustus)

4. Er wordt jaarlijks een 
kamp georganiseerd dat 
minimum 5 dagen duurt

1. Voldoet aan de 
voorwaarden die vermeld 
worden in categorie B 

2. Heeft minimum 250 leden
3. Er wordt minimum 

tweewekelijks een 
ledenactiviteit 
georganiseerd (exclusief 
juli en augustus)

4. Er wordt een jaarlijks 
kamp georganiseerd dat 
minstens 7 dagen duurt



Categorie A: brons Categorie B: zilver Categorie C: goud Categorie D: diamant

€100 €500 €1000 €3000

• De vereniging beschikt over 
minstens 10 actieve leden

• Beschikt over volgende verzekeringen:
- burgerlijke aansprakelijkheid
- lichamelijke ongevallen van 

leden/vrijwilligers

• Aangesloten bij een door Sport 
Vlaanderen erkende sportfederatie.

• De vereniging heeft een eigen 
infrastructuur of een 
gebruiksovereenkomst tussen private 
partner of gemeente 

• De vereniging beschikt over 
minstens 50 actieve leden

• Beschikt over volgende verzekeringen:
- burgerlijke aansprakelijkheid
- lichamelijke ongevallen van 

leden/vrijwilligers

• Aangesloten bij een door Sport 
Vlaanderen erkende sportfederatie.

• De vereniging heeft een eigen 
infrastructuur of een 
gebruiksovereenkomst tussen private 
partner of gemeente 

• De trainersstaf bestaat uit minstens 1 
trainer die 30 weken les geven in de 
club en beschikt over: 

o 1 x initiator-niveau (of gelijkgesteld 
door VTS)

• De vereniging beschikt over
minstens 150 actieve leden

• Beschikt over volgende verzekeringen:
- burgerlijke aansprakelijkheid
- lichamelijke ongevallen van 

leden/vrijwilligers

• Aangesloten bij een door Sport 
Vlaanderen erkende sportfederatie.

• De vereniging heeft een eigen 
infrastructuur of een 
gebruiksovereenkomst tussen private 
partner of gemeente 

• De trainersstaf bestaat uit minstens 2 
trainers die 30 weken les geven in de 
club en beschikt over: 

o 1 x initiator-niveau (of gelijkgesteld 
door VTS)

o 1 x trainer B

• De vereniging beschikt over 
minstens 300 actieve leden

• Beschikt over volgende verzekeringen:
- burgerlijke aansprakelijkheid
- lichamelijke ongevallen van 

leden/vrijwilligers

• Aangesloten bij een door Sport 
Vlaanderen erkende sportfederatie.

• De vereniging heeft een eigen 
infrastructuur of een 
gebruiksovereenkomst tussen private 
partner of gemeente 

• De trainersstaf bestaat uit minstens 5 
trainers die 30 weken les geven in de club 
en beschikt over: 

o 3 x initiator-niveau (of gelijkgesteld door 
VTS)

o 1 x trainer B
o 1 x trainer A

Sport



Jeugd

Categorie A: Jeugdhuis Categorie B: Jeugdhuis

€1000 3500

• Heeft een vaste basis op het grondgebied van 
Londerzeel
• Vereniging is eigenaar van het jeugdhuis of 
heeft een langdurige overeenkomst met een 
private partner
• Aangesloten bij de landelijke koepel Formaat 
vzw
• een actieve en structurele werking met een 
open aanbod voor jongeren.  

• Voldoet aan de voorwaarden die vermeld 
worden in categorie  A
• Huuruitgaven bedragen meer dan 500 euro 
per maand 



Jeugd

Categorie C: Jeugdvereniging Categorie D: Jeugdvereniging Categorie E: Jeugdvereniging

€1000 €2500 €4500

• De vereniging beschikt over 
minstens 20 actieve leden

• Minstens 2 x aanwezig op een 
overlegmoment van de jeugdraad

• Organisatie van minstens 1 fuif of 
optreden

• Organisatie van een kamp voor minstens 
10 leden of leiding

• De vereniging beschikt over 
minstens 80 actieve leden

• Minstens 5 x aanwezig op een 
overlegmoment van de jeugdraad

• Organisatie van minstens 2 fuiven of 
optredens

• Organisatie van een kamp voor minstens 
50 leden of leiding

• Minstens 1 gebrevetteerde leid(st)ers

• De vereniging beschikt over 
minstens 250 actieve leden

• Minstens 5 x aanwezig op een 
overlegmoment van de jeugdraad

• Organisatie van minstens 3 fuiven of 
optredens

• Organisatie van een kamp voor minstens 
150 leden/leiding

• Minstens 5 gebrevetteerde leid(st)ers



Cultuur

Categorie B:  Cultuurvereniging Categorie C: Cultuurvereniging

€100 €400

• Heeft een werkingsgebied op het grondgebied van 
Londerzeel

• De vereniging heeft als missie één van volgende 
categorieën:
o Muziekverenigingen 
o Fanfares
o Toneelverenigingen 
• De vereniging heeft een structurele werking
• De vereniging is een open vereniging waar iedereen 
kan aansluiten. 

Categorie A

€0

• De vereniging heeft een gesloten karakter (bv.: Woozy Trooper)
• Inactieve verenigingen (De Zanglijster)
• Verenigingen met een religieus doelpubliek (misvieringen)
• Caritatieve verenigingen & goede doelen



Welke mensen dienen we te betrekken als we een traject zouden starten?

Invalshoek burger:
• In de werkgroep moeten minstens 2 personen per sector zitten
• Voorzitters, penningmeesters,… Personen met kennis van zaken
• Iemand uit de vroegere raden

Invalshoek gemeente:
• Personen met kennis van zaken qua verwerking van de subsidies
• 1 aanspreekpunt

Andere:
• IT’er in functie van eenvoudige verwerking
• Iemand vanuit financiële dienst




