
Stad Halle 

Subsidiereglement Noord-Zuidwerking  

De stad Halle engageert zich om jaarlijks een budget te voorzien voor organisaties  die 

werken aan ontwikkelingssamenwerking. 

Dit budget wordt onderverdeeld in : 

1. Noordwerking (informatieve en sensibiliseringsactiviteiten in Halle) 

2. Projecten in het Zuiden  

3. Noodhulp 

 

Vaste toelage 

- Oxfam Wereldwinkel krijgt jaarlijks een vaste toelage van 3 300 euro als tussenkomst 

in de huur van het pand waarin de winkel gevestigd is. 

- 11.11.11. krijgt als koepel van de Noord-Zuidwerking een vaste toelage van 19 500 

euro van de stad Halle.  

Beide organisaties komen niet in aanmerking voor verdere ondersteunende subsidies en 

kunnen geen project indienen. 

 

Subsidieaanvragen 

Ngo’s of 4depijlerorganisaties kunnen jaarlijks een subsidie aanvragen voor ondersteuning 

van hun Noordwerking en een project in het Zuiden. 

Alle vereiste documenten hiervoor moeten uiterlijk 5 december vóór de aanvang van het 

werkingsjaar ingediend worden via www.halle.be. 

 

1. Noordwerking 

 

Doel: Subsidies ter ondersteuning van informatieve en sensibiliseringsactiviteiten in 

Halle.  

 

Criteria 

 

De 4depijlerorganisatie of lokale afdeling van een ngo: 

 

- is minstens vóór 1 april van het lopende jaar aangesloten bij de STROS. 

- stelt de werking in het Zuiden centraal. 

- is vertegenwoordigd door 3 personen waarvan minstens 1 in Halle woonachtig is. 

- neemt deel aan de algemene vergaderingen van de STROS en kan zich éénmaal 

verontschuldigen. 

- neemt deel aan minstens één activiteit georganiseerd of mede georganiseerd door de 

STROS. 

- legt jaarlijks een activiteitenverslag en -planning voor. 

De jaarlijkse toelage voor de Noordwerking bedraagt maximum 300 euro. Een eventueel 

overschot wordt overgeheveld naar de toelage voor projecten in het Zuiden. 

http://www.halle.be/


2. Projecten in het Zuiden 

 

Doel: Subsidies ter ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden. 

 

Criteria 

 

- Voldoen aan de criteria vermeld in 1 

- Een online versie van het project in het Zuiden indienen met daarbij een evaluatie 

van het vorig jaar gesubsidieerde project, indien er reeds een project werd ingediend. 

- Er kan per organisatie jaarlijks slechts 1 project ingediend worden. 

- Het ingediend project heeft betrekking op de werking in het Zuiden en beantwoordt 

aan minstens 2 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

- De plaatselijke medewerkers/bevolkingsgroep dragen na 3 jaar de gedeeltelijke en na 

5 jaar de volledige eindverantwoordelijkheid van het project. 

De toelage wordt integraal verdeeld over de ingediende en goedgekeurde projecten. 

Berekening van de subsidies voor projecten in het Zuiden 

- Iedere organisatie (ngo /4depijlerorganisatie) die voldoet aan de criteria om in 

aanmerking te komen voor een subsidie krijgt een basisbedrag van 1000 euro. 

- Verder krijgt ieder project een extra toelage op basis van een puntensysteem 

(zie tabel in bijlage). 

 

3. Noodhulp 

Doel: Subsidies voor noodhulp en hulp bij heropbouw na rampen in het Zuiden. 

Professionele ngo’s gespecialiseerd in het verlenen van medische en logistieke hulp in 

crisissituaties, ngo’s en 4depijlerorganisatie met een Noordwerking in Halle kunnen een 

aanvraag indienen voor noodhulp via een brief of via www.halle.be.   

 

Algemeen 

- De subsidies kunnen uitgekeerd worden binnen het bedrag dat jaarlijks goedgekeurd 

wordt door de Gemeenteraad. 

- De Gemeenteraad is bevoegd om dit reglement op te stellen en eventuele wijzigingen 

daaraan te maken. De Gemeenteraad delegeert de bevoegdheid om bovenstaande 

subsidies goed te keuren aan het College van Burgemeester en Schepenen na 

advies door de STROS. 

- Wanneer het College van Burgemeester en Schepenen vaststelt dat de subsidie 

toegekend werd op basis van een valse of onjuiste aanvraag, dan kan de subsidie 

teruggevorderd worden. 

Dit reglement is van toepassing vanaf oktober 2018. 

http://www.halle.be/

