Toetredingsvoorwaarden
1. Erkenning als aangesloten bij de Vriendenkring Sidmar (VKS) van een vereniging.
Om erkend te worden als aangesloten bij de VKS dienen verenigingen aan volgende voorwaarden te
voldoen:
a) Geleid worden door een bestuurscomité, waarvan minimum 1 persoon lid is van de VKS.
b) Verantwoording afleggen aan de VKS over het aanwenden van de eventueel gekregen subsidies.
c) Jaarlijks een aanvraag indienen die het volgende bevat:


Een lijst van de VKS-leden.



Omschrijving doel.



Een lijst van de geplande activiteiten (waar, wanneer, ...).

2. Subsidiëring van de door de VKS erkende verenigingen.
Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidiëring door de VKS dienen verenigingen aan volgende
voorwaarden te voldoen:
a) Erkend zijn als aangesloten door de VKS.
b) Jaarlijks voor het nieuwe werkjaar (dit loopt van 1 januari tot 31 december) een aanvraag tot
subsidiëring indienen bij de VKS.
c) De werkingssubsidie wordt enkel toegekend indien er een afvaardiging van de vereniging aanwezig
is op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
3. Toekenning van subsidies door de VKS.
a) De subsidies zijn financiële tegemoetkomingen vanwege de VKS. Zij zijn een voorrecht en niet een
verworven recht.
b) De subsidies kunnen volgende vormen aannemen:


Werkingssubsidies: op grond van de door de verenigingen ontwikkelde activiteiten.



Bijzondere subsidies: kunnen door de Raad van Bestuur (RvB) aan de erkende verenigingen
worden toegekend voor activiteiten van zeer uitzonderlijke aard.

c) De vereniging, die voor de eerste keer de erkenning aanvraagt en om een subsidie verzoekt, moet de
aanvraag indienen bij die Commissie Verenigingen (verenigingen@arcelormittal.com). Deze
verenigingen bekomen, bij erkenning, een startsubsidie van 100 EUR.
d) De werkingssubsidies worden berekend op grond van gegevens en activiteiten betreffende het vorige
werkingsjaar.
e) Voor vragen, inlichtingen, gebruik van materialen, assistentie en andere diensten kan men steeds
beroep doen op de commissie Verenigingen.
4. Verzekeringen
Om in aanmerking te komen voor een verzekering Lichamelijke Ongevallen bij de VKS moet aan
volgende voorwaarden worden voldaan:
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a) De verenigingen moeten aangesloten zijn bij VKS.
b) Voor verzekerd te zijn, dien je op de ledenlijst van de vereniging te staan en lid te zijn van de VKS.
Indien je geen lid bent van de VKS, kan je door betaling, verzekerd worden. Het te betalen bedrag is
gelijk aan het lidgeld van het afgelopen jaar.
c) Iedereen met hetzelfde officiële adres als een betalend VKS-lid, is ook VKS-lid.
5. Puntensysteem voor het toekennen van werkingssubsidies.
a) Indien er niemand van de club aanwezig is op de Algemene ledenvergadering kunnen er geen
punten toegekend worden.
b) Aantal leden (aangesloten bij de VKS).
c) Voorleggen van een activiteitenkalender van het voorbije jaar:


Activiteiten in samenwerking met AM Gent:
Deze activiteiten wegen het zwaarst door in de berekening van de subsidies. Bv. activiteit
georganiseerd tijdens de gezondheidsweek, toegankelijk voor iedereen.



Open activiteiten:
Open activiteiten: wegen gemiddeld door in de berekening. Deze activiteiten staan open voor alle
VKS-leden en zijn aangekondigd via een open kanaal (bv. infoschermen, ONE, ledenboekje VKS,
affiches op VKS bord, …). Te regelen via secretariaat VKS en commissie verenigingen.



Gesloten activiteiten:
Gesloten activiteiten wegen het minst door. Deze worden niet publiek opengesteld en zijn enkel
toegankelijk voor de leden van de vereniging.

6. Bijzondere subsidies
Bijzondere subsidies kunnen 1 x per 3 opvolgende jaren ontvangen worden door een vereniging.
De subsidies kunnen gegeven worden voor uitzonderlijke activiteiten, die niet kunnen georganiseerd
worden met de normale werkingsmiddelen.
Wie hiervan gebruik maakt, dient deze activiteit te presenteren op de Algemene ledenvergadering.
Een aanvraag dient gericht te worden naar de RvB.
Eens het jaarlijkse budget bereikt is, kunnen er geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden.
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