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Voorwoord

Het verleden heeft geleerd dat men met een rad van illustraties gesprekken kan
voeren.
Op die manier is het mogelijk mensen een stem te geven.
Aan de hand van afbeeldingen (h)erkennen mensen zich in bepaalde situaties.
Op die manier staan ze centraal en vertellen zij spontaan hun verhaal.
Zij weten als geen ander hoe uitsluiting/er niet bijhoren aanvoelt.
De getuigenissen die hieruit voortvloeiden gaven stof tot nadenken.
Voor de 2de maal oprij mag het PWO samenwerken met enkele leerlingen van de
Artevelde Hogeschool Gent met als opleiding bachelor in het
sociaal werk.
Samen brengen we een beeld waarom mensen de keuze maken om al of niet deel
te nemen aan het plaatselijke socio – culturele en sportieve aanbod.
Zoals blijkt uit het project hebben kansarmen die keuze niet.
Via een babbelbox krijgen we een idee van hoe mensen armoede in
Wetteren ervaren, (h)erkennen. Het leert ons dat mensen niet altijd bewust zijn dat
armoede niet alleen staat voor weinig of geen GELD hebben.
Drempels die zij ervaren worden weergeven aan de hand van foto’s. Voor de uitspraken werden jongeren, ouderen en gezinnen al dan niet met kinderen aangesproken op de wekelijkse marktdag.
Opzet van het project:
1.

Samen overleg plegen en mogelijke oplossingen zoeken/bieden

2.

Activiteiten organiseren in samenspraak met plaatselijke verenigingen

Aan de leerlingen van Artevelde hogeschool Gent mijn dank voor jullie inzet en creatieve geest om dit project tot een goed einde te brengen.
Ook alle vrijwilligers van het PWO die een getuigenis gebracht hebben worden mee
opgenomen. Mee participeren was voor sommigen een uitdaging, een drempel
overwinnen is een stap in de goed richting. Zij ervaren dit als positief.
De Dycker Lucia
Voorzitter PWO
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Visueel
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Drempels en sleutels

Drempels

Geld
Niet durven
Niemand kennen
Te duur
Bang
Afstand (te ver)
Te weinig kennis
......

Toegang

Goedkoop
Vertrouwen
Kennen
Gemakkelijk
Moeten
.....
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Getuigenissen

In de school zijn er drempels en sleutels. Ik ben mondig genoeg, dus is de drempel
lager, maar het financiële speelt wel. Ik durf het zeggen tegen de school, ik doe
dat zelf, ik wil er mijn kind niet mee belasten. Ik heb dat geleerd. Als mijn gasten in
het lager zaten, maakten we een faillissement mee met loonbeslag. Mijn loon ging
volledig naar schulden. Het eten op school werd betaald door het OCMW. Men zei
in de school waar iedereen het hoorde: “3 die eten van het OCMW”, ze zeiden dat
in de volle refter. Ik ging naar school en begon te wenen, ik vond dat de school dat
niet mocht zeggen tegen mijn kinderen dat er problemen waren. Ze zouden eetbonnetjes moeten krijgen zoals iedereen. Het was een drempel en een stempel en
het zette me aan om er iets aan te doen. Annick van het secretariaat liet me weten: als er iets is, laat het me weten en kom dan bij mij. Zij nam mij onder haar
hoede. Het is goed dat er iemand ondersteunt. Er niet alleen voor staan, is belangrijk.
Mijn kinderen moesten grijze T-shirts hebben voor het turnen. Ik vond dat ze dezelfde konden dragen, ik waste ze tussendoor, maar dat mocht niet van de meester. Ze lieten mijn ene dochter niet meeturnen, omdat ze geen eigen T-shirt had. Ik
dreigde ermee te schrijven naar het ministerie, de interim-directeur betaalde de
tweede T-shirt uit eigen zak. Ik gaf niet toe aan de turnmeester en de directeur begreep mij. Ik denk dat het probleem was dat de turnleraar de T-shirts al besteld
had. Ik wist dat er elk jaar achtergebleven T-shirts waren die ook konden dienen.
Alleen mijn tante en mijn nicht weten van mijn financiële toestand. In mijn familie
zijn er veel opscheppers, ik hoor er niet echt bij. Zij gaan eten, ik kan niet meegaan, want ik kan het niet betalen. We hebben een auto van 30 jaar oud. Mijn familie heeft problemen met mensen die niets hebben. Ik ging mee naar Radio 2
voor een gesprek over armoede. Mijn familie nam, nadat ze het hoorden, twee
jaar geen contact meer. Sindsdien ga ik mijn verhaal niet meer vertellen in het
openbaar. Ze vinden dat het mijn fout is. Mijn vader verstaat het zonder er iets
over te zeggen, hij gaf mij € 200,00 voor de kermis, ik kocht er schoolboeken mee,
de kermis is te duur. We kopen alleen een koffie op een terras, oliebollen en escargo’s. Ik ben niet tegen de kermis, maar ik ben content als de laatste wagen vertrokken is.
In de Nova geven ze hele schone stukken. We gaan met tweeën, ik begin te rekenen en tegen dat ik een besluit genomen heb, is alles al uitverkocht.
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In functie van wat ik kan missen is het te duur. Het cultuurfonds is belangrijk. Het
nadeel is dat je eerst moet betalen voor je 80 percent terug krijgt na 2-3 weken.
Het is systeem is goed, maar te moeilijk, ook administratief.
Ik heb met niets problemen. Ik loop eens rond op de kermis, als volwassene is dat
gemakkelijk. Ik heb geen gasten. De Nova interesseert me niet veel en ik ga ook
niet naar verenigingen. Ik zeg: “Het kost me teveel, ik ga er niet naartoe”. Als er
mij iemand meevraagt, ga ik mee, alleen is er de drempel van het geld. Als ik Frans
Bauer 1 keer gezien heb, is dat genoeg, ik moet hem geen 2-3 keer zien. Ik hoor
hem wel op CD.
Ooit kocht ik een ticket voor de Nova voor mij en mijn man, en nadien voelden we
ons schuldig, want de kinderen hadden iets nodig. Dat is al een paar jaar geleden,
we zouden het graag meer willen doen, maar dat is financieel onmogelijk.
Ik durfde niet binnen stappen in de bibliotheek. Via het OCMW en het Leerpunt heb
ik een cursus gevolgd:’ Leren werken met de euro’, ‘Opkomen voor jezelf’ en ‘Met
pc leren werken in de bib’. Nu is de bib geen drempel meer.
Vorige zaterdag was er een picknick in de tuin van de bib, ik durfde er alleen niet
naartoe. Als het in groep was, zou ik wel gaan. Ik weet graag aan wat ik me moet
verwachten, bvb. de prijs van de drank. Ik had geen volledige informatie vooraf
gekregen.
Twee van mijn kinderen treden op in een groepje in de tuin van de bib op 17 oktober (dag van de jeugdbeweging). Ik zou er graag naartoe gaan. Bij vroegere optredens betaalde ik de inkom en een drankje konden wij ons nadien niet permitteren. Gelukkig begrijpen mijn kinderen dat er weinig geld is. Van mijn 5 kinderen zat
er maar 1 in de jeugdbeweging en dat kostte me een pak geld. Ik wist niet dat kinderen soms gratis mee op kamp kunnen of dat er tussenkomst is voor de uniformen. Het verbond of district zou dat betalen.
De mijne zit bij Habbekrats, dat is niet duur.
Iets positief: wij zijn 23 jaar getrouwd, mijn man was bij geen enkele vereniging
(hij is supporter van AA Gent en ging nog maar 2 of 3 keer naar een match kijken).
Het enige wat we doen, is wandelen of fietsen. Vorig jaar is hij via iemand gaan
karabijnschieten bij de ‘Weekendschutters’. Iedere zondag gaat hij naar het Jagershof, hij had schrik om er niet bij te horen, maar hij is goed opgenomen in de
groep.
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Het is niet zo duur (€ 5,00 per maand, loodjes inbegrepen), en aan drank geef je uit
hoeveel je zelf wilt. Eén keer per jaar is er een souper met de dames en ik ging mee.
Dit komt iedereen ten goede, mijn man fleurt op, het is goed voor de sfeer in ons
gezin. Hij ging vroeger nooit buiten. Hij heeft onlangs de tweede prijs geschoten.
We gingen dus 3 dagen weg voor € 60,00 via het vroegere werk van mijn man en
met afslag van Vakantieparticipatie.
Mijn fiets is nu kapot, ik kan hem niet repareren, ik moet wachten tot volgende
maand.
Naar familie gaan is een probleem, want wat moet ik aan doen om niet uit de toon te
vallen.
Familie kies je niet zelf, ze interesseren mij geen bal!
Wie niet komt, moet niet keren. We gaven nooit iets met Nieuwjaar. Op de kermis
maakten we goede afspraken met de kinderen: 3 keer op de molens en 1 keer vissen.
Ik zou altijd graag al in een sportverenging zitten. De prijs en alles wat erbij komt is
teveel. Ik ging dus joggen langs de Schelde. Ik zou er ook niet durven naartoe stappen.
Moet je mijn schoenen hebben, het zijn ‘stoute’.
In de sporthal kunnen 50-plussers overdag goedkoop sporten.
Ik wist dat niet. Al wat ge doet, is afgemeten. Als je er geen hebt om weg te gaan,
kan je niet uitgeven.
Op het OCMW moet ge bruin zien of je krijgt niets.
Mijn gasten doen een vakantiejob. Ze houden een deel voor de school en inschrijvingskosten: voor F. € 80,00 en voor K. € 160,00. Met de rest gingen ze naar Graspop en Rock Zottegem.
Dat is geen dingen dat de gasten moeten werken voor hun schoolkosten, de mijne
zouden dat niet mogen.

Pagina 7

Armoede in Wetteren

Ik ben alleen, ik ging vroeger op café, nu niet meer. Naar de Nova gaan, is ook geld en
naar de kermis ging ik niet. Ik zit graag thuis, ik ga elke week naar de bib, ik ben dat gewend van mijn 5 jaar. Ik ken het aanbod van de Nova, ik lees alle folders, maar alleen ga
ik niet. Met anderen samen, zou ik misschien wel gaan. Het financiële speelt altijd mee. Ik
heb een zoon van 14 jaar en een dochter van 12, die woont bij haar vader, omwille van
financiële redenen. Vader heeft 2 auto’s, ze heeft haar eigen kamer, hij betaalt de kledij en
de school. Ik kan niet op tegen mijn man die geld heeft. Om de 14 dagen komt ze bij mij.
Ik had het er in het begin heel moeilijk mee, maar ik dacht “ik moet ze toch loslaten”, ze
zit in het eerste middelbaar Latijn. Ik zet mezelf aan de kant voor de toekomst van mijn
dochter.
Ik zou dat niet kunnen. Dat hij een andere maakt! Het zijn mijn gasten. Ik zeg wel chapeau
tegen F., ik zou dat niet kunnen.
Ik zou mijn zoon academie willen laten volgen, mijn dochter kan het wel, omdat de vader
betaalt. Gelukkig is mijn zoon braaf, ik kan maar € 20,00 geven voor de kermis. In school
kon ik gelukkig sparen voor de bosklas en de GWP, wie thuis blijft, moest ook om thuis te
blijven betalen.
Wie niet wilde betalen, moest boeken overschrijven en de directie controleerde.
Ik gaf een ziektebriefje mee voor 1 week, dat was goedkoper.
Mijn dochter moest in het secretariaat straf schrijven indien ze niet meeging. De leerlingen
van het 6de jaar wilden samen leggen, zodat ze ook meekon op schooluitstap, maar dat wilde ze niet.
In de kleuterklas kost de bosklas € 130,00. De kleuters betaalden € 3,00 per dag voor het
middagmaal, ze eten het niet allemaal op en je moet om de 14 dagen betalen. En je weet
niet op voorhand of ze de ganse periode aanwezig zullen zijn.
De zoon wilde judo doen, zoals zijn vrienden, maar een judokostuum kost ook veel. Onze
dochter deed overal de gratis proeflessen mee en nadien stopte ze.
En dan zeggen ze dat alle gasten op straat lopen, maar wat moeten ze doen?
In Habbekrats zitten veel jonge gasten, allemaal arme mensen. Het kost € 5,00 per jaar, ze
gaan gratis naar de cinema, op kamp en elke laatste donderdag eten ze samen. Ik bel nadien om de overschot van het eten te vragen.
Als ik één kind iets laat volgen, willen de anderen dat ook.
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Dansles kost € 35,00 voor 10 keer, dat is veel, maar mijn dochter wilt het. Je moet
je altijd verantwoorden op het OCMW als je iets vraagt. Het is veel administratie en
het is een stempel: de vereniging weet dat je het moeilijk hebt. Je moet bankuittreksels voorleggen aan het OCMW en ze controleren alles wat je uitgeeft. Er is altijd argwaan, het is een ganse rompslomp, de mensen willen niet meer gaan. Je
hebt 3 dagen stress om te regelen dat je eens 3 dagen kan ontspannen. Je hebt
geen privacy meer.
Ik ga nergens binnen, ik heb thuis werk genoeg. Ik heb een zieke schoonmoeder
en ik ben thuis verreist, omwille van de omstandigheden, dat belemmert mij. Ik
speel muziek bij showband Harco met de kinderen en als er iets te doen is, komen
we naar het PWO. Ik heb niet veel ontspanning. Ik doe alles in het huishouden,
overal gaan mijn gasten mee. Als de kinderen alleen bij mijn vrouw zijn, wenen de
kinderen na een tijdje. Mijn vrouw kan de kinderen niet aan. Ik moet thuis zijn, ik
moet altijd zorgen. Als ik weg ga met mijn vrouw, roept ze snel. En mijn schoonmoeder moet altijd op ’t WC. In het PWO kennen ze de situatie, maar op andere
plaatsen kan ze niet mee. Ik moet de rolstoel van mijn schoonmoeder overal meesleuren, maar ik wil het doen.
Ik zou het er niet voor overhebben.
Ik was zelfs mijn schoonmoeder als ze een accidentje heeft, ik deed het ook al bij
mijn schoonvader. Wij zijn nooit alleen met ons gezin, met onze twee kinderen van
9 en 11 jaar. Mijn kinderen zijn bij de marjonetten van Harco.
Wij moeten vragen om gratis filmvoorstellingen te organiseren samen met ‘@ the
movies’ en vragen naar sportinitiatie. Drie jaar geleden bij het opengaan van de
Nova zei men dat iedereen er zou moeten komen en we kregen vrijkaarten, maar
dat is gestopt!
Ze doen er geen moeite voor en staan er niet voor open, we moeten er rond samenwerken, maar het is geen prioriteit. We staken vroeger een toneel in elkaar om
dat allemaal duidelijk te maken, het was om te lachten. Eric de facteur bereidde het
mee voor.
Er is een reclame van iemand die per ongeluk in een plas stapt, nadien loopt de
regen van haar paraplu in haar nek. En tenslotte lukt het niet om de buggy open te
doen. Nadien volgt er reclame om op reis te gaan met Jetair. Wij hebben ook altijd
pech in ons leven, maar kunnen nadien niet op reis gaan.
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het OCMW verdeelt cheques die voor een bepaald bedrag geldig zijn voor sport of cultuuractiviteiten
Uitstappen en toegangsticketten (recreatieparken, toeristische attracties, …)
Toegangsticketten voor culturele manifestatie zoals cinema, optreden, musea,
Cursussen als het gaat over taalcursussen en artistieke cursussen (muziek, tekenen, )

VB:
aankoop in bulk van tickets die daarna onder de gebruikers worden verspreid

Ja, alle gebruikers van de dienstverlening van het OCMW zijn mogelijke doelgroep van deze maatregel (vb ook gebruikers van de kinderopvang, het rusthuis van het OCMW…). De bedoeling is te komen tot een gemengd publiek.

Personen die beroep doen op één of andere vorm van dienstverlening van het OCMW maar die, rekening houdend met hun inkomsten, niet echt hulpbehoevend zijn, kunnen deel uitmaken van de doelgroep?

POD MI ( Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie ) *

De Vlaamse overheid stelt een bepaald budget (via trekkingsrechten ( aantal inwoners, leefloners, werklozen ...) ter beschikking. Van
de lokale overheid wordt gevraagd dat ze het dubbele van dit bedrag inbrengen. Hier kunnen middelen van de gemeente, van het
OCMW in vervat zitten. Wetteren : 5697 € = 17091 € na het ondertekenen van afsprakennota tussen de 3 partners. Gemeente,
OCMW en verenging(en) *
De verenigingen van personen in armoede en andere organisaties die werken rond armoede

FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE *

Project : PWO VZW - Artevelde Hogeschool Gent
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Ja, alle gebruikers van de dienstverlening van het OCMW zijn mogelijke doelgroep van deze maatregel (vb ook gebruikers van de
kinderopvang, het rusthuis van het OCMW…). De bedoeling is te komen tot een gemengd publiek.
VB:
Cursussen als het gaat over sportieve (tennis, fitness, )
Toegangsticketten voor sportieve manifestatie o.a voetbalmatch

Personen die beroep doen op één of andere vorm van dienstverlening van het OCMW maar die, rekening houdend met hun inkomsten, niet echt hulpbehoevend zijn, kunnen deel uitmaken van de doelgroep?

POD MI ( Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie ) * 125 € p/p p/j

Vanaf 2009 wordt sport mee opgenomen.
VB :
Sportkampen
Clubs

FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE * 80/20 regel
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Op het internet kunnen we slechts 2 onderwijsinstellingen (Wetteren) vinden die een afbetalingsplan aanbieden.

Ja, als hij/zij gebruiker wordt omdat zijn/haar situatie dat mogelijk maakt. ( ingeschreven in de bevolkingsregister)

KB:
Bos- en sneeuwklassen
Toegangsticketten voor culturele of sportieve manifestatie (cinema, voetbalmatch …)
De aankoop van informaticamaterieel: ja; de investering mag weliswaar de 500 euro per aankoop niet overschrijden
Een niet-gebruiker van het OCMW kan die recht hebben op een tussenkomst in het kader van het KB?

Het OCMW past de regel toe aan het Clienteel van het OCMW.
Volgens het KB kan een afwijking bekomen worden voor niet Clienteel.

POD MI ( Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie ) * 125 € p/p p/j
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Sinterklaasgeschenken: alleen als deze uitgedeeld worden naar aanleiding van een evenement georganiseerd voor het doelpubliek.

Cursussen als het gaat over taalcursussen en artistieke cursussen (muziek, tekenen, …), sportieve (tennis, fitness, …) of culturele cursussen

Individueel abonnement op een tijdschrift voor het doelpubliek

Toegangsticketten voor culturele of sportieve manifestatie (cinema, voetbalmatch …)

Uitstapjes met een gemengd publiek (vb samenwerking van het OCMW met een voetbalclub, …) : ja, de kosten voor de doelgroep van
OCMW-gebruikers is betoelaagbaar;

Uitstappen en toegangsticketten (recreatieparken, toeristische attracties, …)

Reizen en uitstappen van meerdere dagen, in binnen- of buitenland (als het gaat over een collectieve actie ten voordele van de doelgroep, voor de kosten die gemaakt worden op Belgisch grondgebied )

POD MI ( Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie ) * 125 € p/p p/j

Deelnameprijs = toegang + gids + vervoer + babysit

FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE * 80/20 regel
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•CC De Nova brengt 2 per jaar een programmabrochure uit.

www.wetteren.be

•De gemeente brengt maandelijks een nieuwsbrief uit met Tips en Weetjes. Kalender met lokale activiteiten.

Intekenen kan je via de site van het PWO.
Ook zijn er verschillende actoren (CM, OCMW, BIB, De NOVA, Sociale dienst, Bond Moyson, enz.) die de
nieuwsbrief ontvangen (15 stuks) www.pwo-wetteren.be

•Het PWO brengt maandelijks een nieuwsbrief uit. Deze kan je online of via de post krijgen.

Volgende brengen (maandelijks een nieuwsbrief uit)

Project : PWO VZW - Artevelde Hogeschool Gent
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Cultuur

Onderwijs
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We kunnen er niet (meer) naast kijken!
Aanbod
Sporthal
De Warande
Cultuur De Nova
Onderwijs
Bibliotheek
Subsidies
FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE
POD MI Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie
FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE
5697 euro na afsprakennota 17091 euro = 80/20 regel (zie bijlage)
POD MI Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie
OCMW van Wetteren:
Jaar 2007-2008 = 10.387 euro voor socio-culturele en sportieve participatie
Voor het werkjaar 2008-2009 worden dezelfde bedragen ter beschikking gesteld
Beleidsnota
Lokaal Sociaal Beleid
Sportbeleidsplan
Cultuurbeleidsplan
Lokaal Sociaal Beleid
3. Overleg kansengroepen
3.1. VZW Permanent Welzijnsoverleg (PWO)
Dit is een vrijwilligersorganisatie met als maatschappelijk doel: het bevorderen van
de integratie van mensen met een laag inkomen via het organiseren van
vormingsinitiatieven, socio- culturele activiteiten en zinvolle actieve
vrijetijdsbesteding.
In een overeenkomst met het OCMW werd afgesproken om minimaal 2 keer per jaar
een overleg tussen de sociale dienst van het OCMW en het PWO te organiseren. Op
die manier worden knelpunten in de dienstverlening en het ruime welzijnwerk besproken.
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Sportbeleidsplan
4.2.6. Andere diensten die sport gebruiken in hun werking
Tot op heden is er geen echt overleg tussen alle diensten die sport op de één
of andere manier gebruiken in hun werking. Eén van de hoofdstukken in het
SBP 2007-2013 zal het optimaliseren van de communicatie zijn in het
algemeen, en tussen de verschillende diensten in het bijzonder. Via
geregeld overleg wensen we alle materie rond sport over de diensten heen
te bespreken, en acties op elkaar af te stemmen.
Wie is momenteel met sport bezig naast de sportdienst :
OCMW : sport voor politieke vluchtelingen, vermindering zwemtarief voor kansarmen
Jeugddienst : sportactiviteiten tijdens vakantiekamp en grabbelpas
Seniorendienst : samenwerking voor permanent sportprogramma voor senioren en sportweek
aan zee.
Cultuurbeleidsplan
Algemene doelstelling 4: Elke inwoner krijgt voldoende kansen om aan het cultuuraanbod deel te
nemen
4.1. Een verhoogde cultuurparticipatie als continu aandachtspunt vooropzetten
Zoveel mogelijk inwoners nemen deel aan het culturele leven
Zorg voor een financieel laagdrempelig en gevarieerd cultuuraanbod
Efficiënte communicatie van het aanbod op maat van de verschillende doelgroepen
Toeleidingsinitiatieven voor verschillende doelgroepen
Visieontwikkeling rond vorming en levenslang leren
Ondersteuningssysteem implementeren i.s.m. OCMW om de drempels voor cultuurparticipatie
van kansengroepen te verminderen
Jaarlijks overleg tussen bevoegde ambtenaren en schepenen m.b.t. het toegankelijker maken
van het vrijetijdsaanbod voor kansengroepen
Resultaten van het gebruikersonderzoek in cc Nova vertalen in concrete maatregelen
Specifieke doelgroepen krijgen een specifiek toeleidingsbeleid naar de cultureel aanbod
Verwelkomingsinitiatieven voor nieuwe inwoners en bedrijven i.s.m. dienst communicatie en
dienst lokale economie
Gestructureerde samenwerking met het OCMW en organisaties die de kansengroepen vertegenwoordigen
Enz ...
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We moeten het niet ontkennen. Kansarmen worden mee opgenomen in de Gemeente, het
aanbod, subsidies enz...
ze worden mee opgenomen in de verschillende beleidsnota’s en het LSB.
Waar loopt het dan (nog) fout?
Slechte communicatie?
Niet iedereen gelijk voor de wet?
Wie beslist? Wie verdeeld?
Maatschappelijk werkers weinig of niet op de hoogte van het aanbod, subsidies?
Enz.
Het antwoord hierop zal zijn... Vertel het ons zelf hoe we het laagdrempelig kunnen maken.
Hoe we jullie moeten aanspreken en kunnen helpen.
Deze stelling mag nooit meer gebruikt worden. Mensen zullen niet zo maar naar je toe komen en zeggen hoe het moet.
Ze zijn het niet gewoon hun mening te geven.
Er is trouwens nooit naar gevraagd.
Het PWO steekt een hand uit naar de plaatselijke actoren. Samen opkomen voor mensen die
het financieel moeilijk hebben. Werken rond armoede. Samen overleggen zal beslist een stap
in de goede richting zijn. We zijn er van overtuigd dat dit niet te verwezenlijken is binnen de
kortste keren.
Maar we kunnen wel gebruik maken van het systeem en het aanbod die er is. Subsidies
worden ter beschikking gesteld. Om mensen de kans te geven om hun sociaal isolement te
doorbreken. Jongeren een kans geven zich te ontplooien zo wel in sport , kunst en cultuur.
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"Bruto verdien ik 36.000 euro per jaar.

Wim Delvoye (kunstenaar)

Sport. Leefloners geen vermindering meer op
de zwemabonnementen.

Opleiding Communiceren
Bezin eer je begint ... Grote gevolgen.

Even geduld. Wij helpen u
zo dadelijk....
125 € p/p per jaar ook van toepassing op buitenlandse reizen.
Opgelet ! Deze moeten georganiseerd zijn op Belgisch grondgebied.
Aanvragen bij het plaatselijk OCMW.
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Doelgroepanalyse

Mensen met een laag inkomen

Mensen van het Beleid

Objectieve kenmerken:

Objectieve kenmerken:

lagere sociale klasse
mensen met een omniostatuut
lagere scholingsgraad

hogere status
hoger inkomen
andere waarden en normen

Subjectieve kenmerken:

Subjectieve kenmerken:

meer participeren aan cultuur
geen stempel geven
niet betuttelt worden
kansenpas is hier een middel voor
behoefte aan zelfontplooiing

oplossing zoeken
signaal uitzenden behoeften doelgroep
…

Agogische draagkracht

armen hebben zelf veel ervaring = getuigen
zij kunnen een bijdrage leveren door hun
getuigenissen en ervaringen
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veel kennis
ervaring op vlak van beleid
meer spreekvaardig
gespecialiseerd in cultuur, …

Project : PWO VZW - Artevelde Hogeschool Gent
Samenwerking PWO - Artevelde Hogeschool Gent
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Getuigenis middelbaar student over kansen binnen het onderwijs
Indien er uitstappen georganiseerd worden op school kunnen sommige studenten hier niet
aan deelnemen wegens financiële redenen. De school is wel zo vriendelijk om samen met
desbetreffende studenten een financieel plan op te maken. Hierdoor kunnen wij het te betalen bedrag in verschillende schijven aflossen. Toch zijn ook deze bedragen vaak veel te groot
en bijgevolg onbetaalbaar. Bovendien worden dergelijke tripjes veel te laat op voorhand medegedeeld. Moest men ons hier vroeger van op de hoogte stellen kunnen onze ouders hier
ook rekening mee houden. Zo kunnen onze ouders die uitgaven incalculeren in hun budget
en dus maandelijks een klein stukje aan de kant zetten.
Studenten die niet mee kunnen op schoolreizen worden een alternatief voorgeschoteld. Bij
ons op school werd er bijvoorbeeld een Geïntegreerde Werkperiode georganiseerd. Men kon
deze uitvoeren in het buitenland maar daar hangt wel een hoog prijskaartje aan vast. Als alternatief werden er uitstappen binnen België georganiseerd. Als ook dit niet betaalbaar was
voor de ouders en de studenten kon men deze periode doorbrengen op school, waar we vervelende opdrachten kregen (zoals straf schrijven).
Als achterblijver is dit alles behalve leuk. Je voelt je als het ware uitgesloten. Terwijl jij vervelende en saaie opdrachten aan het uitvoeren bent beleeft de rest van de klas een leuke en
spannende trip in het buitenland. Naast de unieke ervaringen die zij er opdoen komen ze
ook terug met toffe anekdotes en herinneringen. Je krijgt spannende verhalen te horen
waardoor je het gevoel krijgt dat je veel gemist hebt. Je hoort er met andere woorden even
niet bij. Bovendien zijn zo’n schoolreizen gespreksonderwerpen die in de toekomst vaak worden bovengehaald.
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Interview receptioniste bij de NOVA
Wij worden slechts zelden geconfronteerd met mensen in armoede en organiseren geen tot
weinig initiatieven voor desbetreffende doelgroep.
Ik ga ervan uit dat ze hun geld niet willen/kunnen spenderen aan cultuur omdat ze
eerst meer levensnoodzakelijke dingen dienen te bekostigen.
Bovendien veronderstel ik dat ons aanbod de laaggeschoolden niet aanspreekt.
Ik ben het er volledig mee eens dat we ons doelpubliek zo ruim mogelijk moeten
maken en misschien zouden we daar ook meer aandacht aan kunnen besteden.
Hiervoor zouden we moeten nagaan wat er in hun leefwereld leeft en ons aanbod hierop afstemmen. Bij deze denk ik aan soaps zoals ‘Thuis’, ‘familie’ en onderwerpen die de kinderen
aanspreken zoals stripfiguren.
We hadden bijvoorbeeld ooit eens een gratis exhibitie gehouden rond sprookjesfiguren. We
merkten dat we te maken hadden met een veel breder doelpubliek.
Doch was dit een eenmalige gebeurtenis.
Misschien kunnen we zo’n projecten op een regelmatige basis organiseren.
Ook cultuurliefhebbers die plots in de armoede terechtkomen worden hier niet opgevangen.
Ons aanbod ligt wel binnen hun interesses maar is voor hen onbereikbaar.
De kansenpas zou een goede oplossing kunnen zijn omdat we dan steun van buitenaf
krijgen.
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Participatiedecreet ter bevordering van participatie in Cultuur, Sport en jeugdwerk
HET PARTICIPATIEDECREET: VEEL GESTELDE VRAGEN
OVER DE OPMAAK VAN EEN LOKALE AFSPRAKENNOTA VRIJE TIJD
Begin 2008 keurde het Vlaams parlement het participatiedecreet goed. Vlaams minister Bert Anciaux wil met
dit decreet onder meer meer kansen geven aan personen in armoede en aan verenigingen van en voor mensen
in armoede om volop deel uit te maken van de cultuur-, jeugdwerk- en sportgemeenschap.
Het 'recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing' is opgenomen in de grondwet. Ook het Algemeen
Verslag over de Armoede legt de nadruk op het belang van deelname aan cultuur en ook op het recht op
bijdrage en opbouw van cultuur.
De weg naar het aanbod van cultuur, jeugdwerk en sport wordt vaak belemmerd door drempels: mensen weten niet wat er allemaal bestaat, de informatie over het aanbod is versnipperd en niet voor iedereen toegankelijk, mensen kunnen niet deelnemen om financiële redenen of om redenen van praktische en organisatorische
aard zoals gebrek aan vervoer of kinderopvang of omwille van de momenten waarop de activiteit georganiseerd wordt. Mensen in armoede vinden in hun sociaal netwerk niet altijd een partner of partners om bijvoorbeeld samen naar een voorstelling te gaan, ze hebben schrik om niet te worden aanvaard of als 'anders' te
worden bekeken, de 'culturele bagage' van mensen in armoede en van de aanbieders van cultuur, jeugdwerk
en sport is verschillend en de initiatieven sluiten niet altijd voldoende aan bij de ervaringen, belevingen, mogelijkheden
en
verwachtingen
van
mensen
in
armoede,
...
Naast het verhaal over drempels is het ook belangrijk dat de ervaringen van 'kansengroepen' – die mensen die
over het algemeen om verschillende redenen, maar vooral omwille van hun situatie van uitsluiting niet deelnemen of deelhebben – systematisch worden meegenomen in het beleid van elke organisatie, overheidsdienst of
beleidsinstantie. Het Algemeen Verslag over de Armoede pleit hier voor een permanente dialoog met mensen in armoede zelf. Het is ook de opdracht van de overheid om een actieve rol op te nemen in de realisatie
van sociale grondrechten waaronder het 'recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing'.
Het participatiedecreet zorgt ervoor dat alle gemeenten in Vlaanderen bijkomende middelen kunnen ontvangen
om de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede te bevorderen. Deze middelen zijn rechtstreeks bestemd
voor de mensen in armoede en hun verenigingen. De voorwaarde is duidelijk: plaatselijk een ‘afsprakennota
vrijetijdsparticipatie’ tot stand brengen (artikel 22 van het decreet). Deze nota geldt als een soort contract
waarin alle belangrijke lokale partners samen afspraken maken over waarom en hoe de volgende jaren zal worden samengewerkt aan verbreding en verdieping van de participatie aan cultuur, jeugd en sport op lokaal vlak.
Er beweegt al lang iets
In 2002 werd het ‘Fonds cultuurparticipatie voor mensen die in armoede leven’, kortweg het ‘Fonds cultuurparticipatie’, opgestart. Dit fonds wordt beheerd door een aantal partners: Welzijnsschakels, het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen, Samenlevingsopbouw Vlaanderen en Vocvo (Vlaams
Ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs). De partners zijn samen een pleitbezorger voor meer
cultuur, sport en jeugdwerk voor meer mensen.
Vanuit dit Fonds kan momenteel een financiële tegemoetkoming worden gegeven aan lokale verenigingen voor
de participatie van kansengroepen aan culturele activiteiten volgens de ‘80/20 regeling’. Volgens deze regeling
wordt 80% van de kosten voor de aankoop van tickets terugbetaald alsook de bijkomende kosten voor vervoer
en kinderopvang. Het aantal begunstigden nam de jongste jaren toe. Ook de middelen.
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De ervaringen van het Fonds en de verenigingen wijzen op de noodzaak om niet alleen werk te maken van een
systeem van financiële tegemoetkoming, maar evenzeer om voldoende aandacht te besteden aan de
'toeleiding' van mensen in armoede naar het aanbod en omgekeerd.
Veel lokale verenigingen doen beroep op het Fonds, maar niet overal. Met de afsprakennota wil de Vlaamse
overheid een complementair verhaal realiseren tussen de activiteiten van het Fonds Cultuurparticipatie en de
investeringen die op lokaal vlak gebeuren op het vlak van financiële tegemoetkomingen én toeleiding.
In de praktijk wordt in veel gemeenten ook al geïnvesteerd in cultuur, jeugdwerk en sport voor iedereen,
dus ook voor personen in armoede en dit samen met verschillende actoren: gemeentelijke diensten, OCMW en
andere organisaties die actief zijn op het grondgebied van de gemeente. In veel gemeenten is ook al werk gemaakt van duurzame samenwerking: uitwerken van een gedeelde visie, doelstellingen en concrete actiepunten.
Met het decreet kunnen deze samenwerkingsverbanden nog worden versterkt en kan verder worden geïnvesteerd om nog meer het perspectief van mensen in armoede mee als uitgangspunt te nemen in beleid en praktijk.
De Vlaamse overheid investeert met het participatiedecreet onder meer ook in de ondersteuning van gemeenten waar een lokale afsprakennota wordt opgemaakt. Lokale actoren kunnen beroep doen op Dēmos
(voorheen Kunst en Democratie) voor onder meer informatie en concrete ondersteuning m.b.t. de totstandkoming en opvolging van de lokale afsprakennota. Dēmos zal hiervoor samenwerken met onder meer het Fonds
Cultuurparticipatie, het Vlaams Netwerk Armoedebestrijding, Cultuur Lokaal, VVSG, ISB, VVJ en andere actoren
die actief zijn op het vlak van vrije tijd en/of de participatie van mensen in armoede.
VEEL GESTELDE VRAGEN
De Veel gestelde vragen die hieronder zijn opgelijst geven een antwoord op de vragen van lokale actoren
omtrent de doelstellingen en procedure voor de opmaak van de lokale afsprakennota.
Het betreft een voorlopige oplijsting. Naarmate meer gemeenten stappen zetten om de lokale afsprakennota te
realiseren, zullen wellicht bijkomende vragen rijzen. De vragen zullen dus regelmatig worden aangevuld.
1. Wat is de afsprakennota
2. Wat is het doel van de afsprakennota
3. Wat moet er in de afsprakennota staan
4. Hoe lang geldt de afsprakennota
5. Wie zijn de partners die (minimaal) moeten betrokken worden
6. Welke partners kunnen verder nog betrokken worden
7. Het aanbod van lokale organisaties/verenigingen van en met mensen in armoede in onze gemeente/stad is
groot
8. Moéten de lokale organisatie/verenigingen van en met mensen in armoede in het netwerk stappen
9. De gebruikers van de vereniging zijn afkomstig uit verschillende gemeenten
10. Wie brengt deze partners rond de tafel
11. Met welke middelen wordt de uitvoering van de afsprakennota gerealiseerd
12. Welke middelen zet de lokale overheid hiervoor in
13. Wie tekent de afsprakennota vrijetijdsparticipatie
14. Wie dient de aanvraag in
15. Is het een voordeel indien verschillende gemeenten samen een afsprakennota indienen
16. We halen 1 oktober 2008 niet
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14. Wie dient de aanvraag in
15. Is het een voordeel indien verschillende gemeenten samen een afsprakennota indienen
16. We halen 1 oktober 2008 niet
17. De afsprakennota is klaar. En nu ...
18. Komt er veel papierwerk bij kijken
19. Waaruit bestaat de jaarlijkse verantwoordingsnota
20. Waarvoor kunnen de middelen worden ingezet
21. Waarvoor kunnen de middelen niet worden ingezet
22. Kan de gemeente haar toelagen/kortingen beperken tot activiteiten die plaats vinden in de eigen gemeente
23. Kunnen schoolactiviteiten via dit lokale netwerk gesubsidieerd worden
24. Wat als we niet komen tot een afsprakennota
25. Het decreet voorziet een klachtenprocedure, hoe verloopt dit concreet
26. Wie kan de lokale besturen en organisaties/verenigingen de correcte informatie bezorgen omtrent hun rol
en plaats in de lokale netwerken
27. Blijft het Fonds Cultuurparticipatie voor mensen die in armoede leven bestaan
28. Hoe kunnen we de participatie van mensen in armoede realiseren
29. Welke andere mogelijkheden biedt het decreet voor initiatieven met mensen in armoede
1. Wat is de afsprakennota?
Een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente (en de gemeentelijke diensten bevoegd voor vrije
tijd), het OCMW en de lokale verenigingen waar armen het woord nemen of organisaties die mensen in armoede in hun werking als doelgroep hebben in functie van de verbreding en verdieping van de participatie
aan cultuur, jeugd en sport van personen in armoede.
In de samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken opgenomen over de besteding van de middelen waarover het netwerk beschikt tot en met het eerste jaar van de volgende lokale beleidsperiode.
2. Wat is het doel van de afsprakennota?
De participatie van mensen in armoede aan het vrijetijdsaanbod (cultuur, sport en jeugd) bevorderen.
De Vlaamse overheid wil hierbij in eerste instantie dat op lokaal vlak kwaliteitsvolle processen worden verder
gezet of opgezet, maar wil dit proces zelf niet rechtstreeks subsidiëren. De middelen moeten in eerste instantie worden ingezet voor activiteiten die rechtstreeks ten goede komen aan de doelgroep en/of hun verenigingen.
Randvoorwaarde én doelstelling is tegelijk de realisatie van een duurzame dialoog tussen alle betrokken partners.
3. Wat moet er in de afsprakennota staan?
De wijze waarop de subsidies zullen worden aangewend.
Welke partners er betrokken zijn bij de opmaak van de afsprakennota en hoe ze verder worden betrokken bij
de uitvoering en opvolging.
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4. Hoe lang geldt de afsprakennota?
Elk jaar uiterlijk op 1 oktober kunnen gemeenten een afsprakennota indienen. De subsidie is
dan geldig vanaf januari van het daaropvolgende jaar. Gemeenten die op 1 oktober 2008 een
afsprakennota indienen, ontvangen hiervoor middelen vanaf 2009. Gemeenten die op
1 oktober 2009 een eerste afsprakennota indienen, ontvangen hiervoor middelen vanaf 2010
Deze afspraken gelden tot en met het eerste jaar van de volgende bestuursperiode van de
gemeenten. Dus tot en met 2013. Vanaf dan geldt weer een nieuwe afsprakennota.
5. Wie zijn de partners die (minimaal) moeten betrokken worden?
De gemeentelijke dienst(en) voor vrije tijd verantwoordelijk voor cultuur, jeugd én sport. Minimaal moéten dus al deze diensten betrokken worden.
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
De verenigingen van personen in armoede en andere relevante lokale organisaties die in hun
werking personen in armoede als doelgroep hebben.
6. Welke partners kunnen verder nog betrokken worden?
De gemeentelijke integratiedienst, de gemeentelijke dienst bevoegd voor onderwijs, … kunnen ook interessante partners zijn.
Naast Verenigingen waar Armen het Woord nemen, kunnen ook andere organisaties/
verenigingen betrokken worden indien de gebruikers van deze organisaties mensen in armoede zijn. Voorbeelden zijn: samenlevingsopbouw, werkingen met mensen zonder papieren,
zelforganisaties van allochtonen, werkingen begeleid/beschut wonen, werkingen kansarme
jeugd, sociaal-artistieke projecten, centra voor basiseducatie, ...
Uiteraard hangt alles hier af van welke diensten en verenigingen binnen de lokale context actief zijn. Wellicht wordt in de beleidsplannen voor cultuur, jeugd en sport en lokaal sociaal beleid al een overzicht gegeven van de bestaande en mogelijk relevante partners.
Wie betrokken moet/kan worden is een oefening die behoort tot het proces dat voorafgaat
aan de opmaak van de afsprakennota zelf.
Op het Fonds Cultuurparticipatie kan je beroep doen om te weten te komen welke verenigingen en organisaties in jouw gemeente gebruik maken van het Fonds en voor welke activiteiten (contactgegevens achteraan).
Bij het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het Woord nemen kan je terecht voor
informatie over welke verenigingen actief zijn op het grondgebied van jouw gemeente of in de
omliggende gemeenten (www.vlaams-netwerk-armoede.be).
Daarnaast kan je ook beroep doen op Dēmos om uit te zoeken welke partners verder nog betrokken kunnen worden (contactgegevens achteraan).
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7. Het aanbod van lokale organisaties/verenigingen van en met mensen in armoede in onze gemeente/stad is groot?
In sommige gemeenten hebben de lokale organisaties van en met mensen in armoede een eigen overleg. Er
kan overwogen worden dit overleg als gesprekspartner te gebruiken.
Tegelijk kan, in overleg met de verenigingen zelf, gezocht worden naar manieren om hun betrokkenheid te realiseren, bijvoorbeeld door te werken met een 'kerngroep' en een 'uitgebreider netwerk', door afspraken te maken over terugkoppeling, door de toekenning van specifieke opdrachten, ...
8. Moéten de lokale organisaties/verenigingen van en met mensen in armoede in het netwerk
stappen?
Neen, er is geen verplichting voor de verenigingen om in te stappen. Er is wel een verplichting voor het netwerk om samen te werken met verenigingen of organisaties die mensen in armoede als doelgroep hebben. De
afsprakennota dient immers door de drie ‘partijen’ (gemeente, OCMW en verenigingen) ondertekend te worden.
Let wel: indien er een lokale afsprakennota wordt gecreëerd dan kunnen de verenigingen/organisaties van die
gemeente in principe geen beroep meer doen op het Fonds Cultuurparticipatie tenzij voor de activiteiten met
een landelijke uitstraling. Het is dus wel belangrijk dat een vertegenwoordiging vanuit een of meer verenigingen wordt opgenomen.
Voor de besturen is het ook belangrijk rekening te houden met de ‘draagkracht’ van verenigingen. Veel verenigingen werken immers met vrijwilligers en worden vaak al in verschillende netwerken betrokken.
Anderzijds houdt ‘samenwerking’ meer in dan alleen ‘vergaderen’. Alle partners binnen het netwerk kunnen
initiatief nemen om ervoor te zorgen dat de ervaringen en voorstellen van alle partijen worden vertegenwoordigd.
9. De gebruikers van de vereniging zijn afkomstig uit verschillende gemeenten?
Er zijn twee mogelijkheden:
In de afsprakennota wordt opgenomen dat de afspraken gelden voor alle leden van de vereniging, ook voor
diegenen die hun woonplaats niet hebben in de gemeente zelf.
Verschillende gemeenten werken hier samen om de participatie van mensen in armoede te realiseren, ongeacht waar zij wonen.
10. Wie brengt deze partners rond de tafel?
Het is de gemeente die de subsidie-aanvraag doet en dus de lokale afsprakennota bezorgt aan de Vlaamse
overheid. Maar wie als eerste initiatief neemt, zal afhangen van de lokale dynamiek. Dit kan dus iedereen zijn.
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11. Met welke middelen wordt de uitvoering van de afsprakennota gerealiseerd?
De Vlaamse overheid stelt een budget ter beschikking per gemeente op basis van twee parameters: het aantal
rechthebbenden op maatschappelijke integratie en het aantal rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming per gemeente. De exacte bedragen vindt u binnenkort op de site van de Vlaamse overheid (www.vlaanderen.be/sociaalcultureelwerk).
Van de lokale overheid wordt gevraagd dat ze het dubbele van dit bedrag inbrengen. Hier kunnen middelen
van de gemeente en van het OCMW in vervat zitten.
Voorbeeld: Als de Vlaamse overheid 10.000 euro voorziet, voorzien de lokale overheden samen nog eens
20.000 euro. Van deze 20.000 euro brengt bijvoorbeeld het OCMW 10.000 euro mee in het verhaal. De afsprakennota zal dus gaan om minstens 30.000 euro.
Belangrijk: ‘inbrengen’ betekent hier niet ‘afstand doen van’: elk bestuur, elke dienst,… kan perfect de middelen
blijven beheren. ‘Inbrengen’ betekent hier: samen afspraken maken over de besteding hiervan.
De verantwoording van de middelen die vanuit de Vlaamse overheid ter beschikking worden gesteld, gebeurt
jaarlijks via een verantwoordingsnota (zie vraag nr. 19).
12. Welke middelen zet de lokale overheid zelf in?
De lokale overheid zet dus het dubbele in van het bedrag dat de Vlaamse overheid ter beschikking stelt (zie
hierboven vraag nr. 11).
De lokale overheid mag uiteraard nieuwe middelen investeren, maar dat hoeft niet noodzakelijk. De meeste
gemeenten en OCMW’s maken al geld vrij voor de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede, bijvoorbeeld
middelen voorzien in de cultuur, sport en jeugdwerkbeleidsplannen, het KB socio-culturele en sportieve participatie voor de OCMW's, ... Zij kunnen dit geld mee in het verhaal brengen.
13. Wie tekent de afsprakennota vrijetijdsparticipatie?
De afsprakennota is een overeenkomst voor de samenwerking tussen verschillende partners. Al deze partners
tekenen de afsprakennota.
Het is dus belangrijk de nodige tijd uit te trekken om samen met alle betrokken partners tot afspraken te komen. Hou er ook rekening mee dat verenigingen tijd nodig hebben om terug te koppelen naar hun organisatie
vooraleer de afsprakennota kan ondertekend worden. De nodige tijd hiervoor moet ingecalculeerd worden in
het totstandkomingproces.
14. Wie dient de aanvraag in?
De gemeente dient de aanvraag in.
Gemeenten kunnen ook samen een aanvraag doen. Dit kan interessant zijn voor kleinere gemeenten die willen
samenwerken of voor gemeenten die samen met een stad in de buurt tot afspraken willen komen. Voor meer
specifieke informatie inzake samenwerkingsverbanden wordt in het decreet verwezen naar het decreet van 6
juli houdende de intergemeentelijke samenwerking. Hierover wordt binnenkort meer informatie ter beschikking

gesteld.

Voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad gelden andere regels. In Brussel zijn het niet de gemeenten en
OCMW’s, maar is het de Vlaamse Gemeenschapscommissie die met de verenigingen samen aan een afsprakennota werkt. Hier bestaan specifieke afspraken over met de Vlaamse overheid.
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15. Is het een voordeel indien verschillende gemeenten samen een afsprakennota indienen?
Samenwerking kan versterkend werken. De 'drempels' voor deelname aan cultuur, jeugd en sport zijn weliswaar contextgebonden (en bijvoorbeeld onder meer afhankelijk van de aanwezige bevolkingsgroepen en het
bestaande aanbod), maar toch vrij gelijkaardig overheen de verschillende sectoren én in verschillende gemeenten.
Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding vermeldt de nood om te komen tot een eenvormig kortingssysteem
voor alle burgers om stigmatisering te voorkomen. Ook vanuit het perspectief van mensen in armoede zelf (en
onder meer vanuit de nood aan duidelijke informatie, eenvormige en duidelijke in plaats van versnipperde initiatieven om redenen van privacy), is samenwerking dus aangewezen.
16. We halen 1 oktober 2008 niet?
Samen degelijke afspraken maken, kan soms wat tijd vragen. Iemand moet initiatief nemen, de neuzen moeten
in dezelfde richting geraken,… In de ene gemeente bestaat hierin al een lange traditie. In de andere gemeente
nog niet. Het is vooral belangrijk dat er een gemeenschappelijk project is. Daarom kan men ter plaatse zijn tijd
nemen om tot een afsprakennota te komen en eventueel in 2009 of later instappen.
Elk jaar uiterlijk op 1 oktober kan een gemeente instappen in het systeem.
17. De afsprakennota is klaar en nu?
Als de afsprakennota klaar is en goedgekeurd en ondertekend door de betrokken partners, dan wordt ze aan
de Vlaamse overheid bezorgd in twee exemplaren: per aangetekend schrijven of tegen ontvangstmelding en
elektronisch op volgend adres:

Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
Team Lokaal Cultuurbeleid
t.a.v. Katia De Vos
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
katia.devos@cjsm.vlaanderen.be
Dit kan elk jaar uiterlijk op 1 oktober.
De administratie gaat na of de afsprakennota aan de voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn:
de nota moet gedragen en ondertekend zijn door alle partijen,
de nota moet beschrijven op welke wijze de subsidies zullen worden aangewend voor de financiering van de
deelname van personen in armoede aan vrijetijdsinitiatieven, -activiteiten en -verenigingen en voor de ondersteuning en financiering van social-profitinitiatieven van of voor personen in armoede op het vlak van jeugd,
sport en cultuur,
de nota moet beschrijven wie deel uitmaakt van het samenwerkingsverband en op welke manier verder zal
worden samengewerkt.
De minister beslist dan voor 31 december over de subsidiëring van de lokale netwerken.
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18. Komt er veel papierwerk bij kijken?
Er komt wat papierwerk bij kijken. Maar de Vlaamse overheid verwacht geen dikke bundels.
Zonder hierbij concrete aanwijzingen te willen geven, wordt geopperd dat een degelijke afsprakennota perfect
op maximum 10 bladzijden kan. Een verantwoordingsnota kan normaal gezien beperkt worden tot een document van een tweetal bladzijden.
19. Waaruit bestaat de jaarlijkse verantwoordingsnota?
Elk jaar bezorgt de gemeente voor 1 april een verantwoordingsnota aan de Vlaamse overheid, met hierin
Een opgave van de uitgaven die het voorbije jaar werden gedaan om de afsprakennota uit te voeren.
Een verklaring van het gemeentebestuur waarin wordt aangegeven in welke mate de afsprakennota werd uitgevoerd zoals gepland, of werd gewijzigd en waarom.
Er moeten geen financiële bewijsstukken worden ingediend.
De verantwoordingsnota kan gebruikt worden om de afsprakennota bij te sturen. Bijsturen kan zowel naar inhoud als naar partners. Tijdens de rit kan men immers nieuwe noden vaststellen waar men op wil inspelen, wil
men prioriteiten bijstellen of nieuwe partners betrekken.
Alle geplande uitgaven moeten jaarlijks gerealiseerd worden. De middelen 'opsparen' bijvoorbeeld voor een
groter evenement het volgende werkjaar is niet mogelijk.
20. Waarvoor kunnen de middelen van de Vlaamse Overheid worden ingezet?
De Vlaamse subsidies kunnen worden gebruikt voor de financiering van de deelname door personen in armoede aan vrijetijdsinitiatieven, -activiteiten en -verenigingen binnen en buiten de gemeente, met inbegrip van lidgelden en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden.

Opmerking: het is aangewezen om te beginnen met een overzicht van wat al bestaat aan kortingssystemen
binnen de gemeente (wat, wie, ten aanzien van welke doelgroep, op welke wijze kunnen mensen hier gebruik
van maken, wat zijn de ervaringen en voorstellen, …?). Ook kan opgevraagd worden aan het Fonds Cultuurparticipatie welke verenigingen momenteel gebruik maken van het Fonds Cultuurparticipatie en voor welke activiteiten binnen of buiten de gemeente. De Verenigingen waar Armen het woord nemen pleiten voor een algemeen kortingssysteem voor personen met een laag inkomen waar mensen op een niet-stigmatiserende wijze
gebruik van kunnen maken. Binnenkort worden op deze site ook ‘good practices’ ter beschikking gesteld.
De Vlaamse subsidies kunnen eveneens gebruikt worden voor de ondersteuning en financiering van socialprofitinitiatieven van of voor personen in armoede op sportief, jeugdwerk- of cultureel vlak.

Voorbeelden:
Afspraken over jaarlijkse subsidie aan verenigingen van mensen in armoede
Ondersteuning van lokale sociaal-artistieke projecten voor en door personen in armoede
Ondersteuning van (de opstart van) lokale projecten met jongeren
Ook hier zullen binnenkort ‘good practices’ ter beschikking worden gesteld.
Budgetten zijn niet onuitputtelijk en er zullen prioriteiten moeten worden gesteld. Binnen het lokale netwerk
wordt samen bepaald welke deze zijn.
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21. Waarvoor kunnen de middelen van de Vlaamse overheid niet worden ingezet?
Alle kosten die verbonden zijn aan de ondersteuning van het lokale netwerk en de totstandkoming van de afsprakennota. De subsidies zijn immers bedoeld voor de uitvoering van de afsprakennota.
De Vlaamse subsidie is expliciet en rechtstreeks bedoeld voor de deelname van personen in armoede of de ondersteuning van verenigingen van of voor personen in armoede. Dus, voor de doelgroep en niet voor andere
structuren of bijkomende personele middelen.
22. Kan de gemeente haar toelagen/kortingen beperken tot activiteiten die plaats vinden in de eigen gemeente?
In principe kan men zelf de prioriteiten bepalen. Het lokale netwerk dient juist om hier samen afspraken over te
maken. Het decreet zegt wel uitdrukkelijk dat de toelagen/kortingen ook kunnen worden gebruikt voor activiteiten die plaats vinden buiten de eigen gemeente. Dit is ook logisch: als participatie een recht voor iedereen is, zou
het niet goed zijn om dit recht voor mensen in armoede te beperken tot de eigen gemeentegrenzen.
23. Kunnen schoolactiviteiten via dit lokale netwerk gesubsidieerd worden?
Neen, wanneer het gaat om activiteiten die tijdens de schooluren plaats vinden.
Ja, wanneer het gaat om vrijetijdsactiviteiten die na de schooluren door de school worden georganiseerd.
Bv. een theaterbezoek op woensdagnamiddag
Een sportdag op zaterdag
Muziekinitiatie na schooltijd
24. Wat als we niet komen tot een afsprakennota?
De verantwoordelijkheid voor de opmaak van een afsprakennota ligt in de eerste plaats bij de lokale gemeenschap. De Vlaamse overheid wil hier niet betuttelend of sturend optreden.
Als het dan toch muurvast komt te zitten, kan het soms helpen als een externe instantie bemiddelend optreedt.
Hiervoor kan altijd een beroep worden gedaan op organisaties die nauw bij dit verhaal betrokken zijn
(contactgegevens vind je achteraan).
Als het dan nog altijd niet lukt, kan een beroep worden gedaan op de Vlaamse administratie om te bemiddelen.
Ook hiervoor is een procedure uitgewerkt (zie vraag nr. 25).
Ondertussen kunnen de Verenigingen die momenteel gebruik maken van het Fonds Cultuurparticipatie dat verder
blijven
doen
zolang
er
binnen
de
gemeente
geen
afsprakennota
is.
25. Het decreet voorziet een klachtenprocedure, hoe verloopt dit concreet?
Het decreet vermeldt dat alle verplichte partners en elke betrokkene bij de afsprakennota, met het oog op bemiddeling, klacht kunnen indienen tegen opmaak of uitvoering van de afsprakennota.
Het decreet bepaalt ook dat de klacht maar behandelbaar is als die wordt vergezeld van een advies van een ter
zake relevante lokale adviesraad.

Welke adviesraad? Dat bepaalt men zelf. Cultuurraad, jeugdraad of sportraad lijken meest aangewezen, maar het
kan evengoed de lokale sociale of welzijnsraad zijn. De milieuraad of de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking is dan wellicht minder relevant.
Samen met de klacht, moet dus ook het advies van de betrokken adviesraad worden doorgestuurd.
De klacht moet worden ingediend ten laatste 2 maanden nadat de afsprakennota of de verantwoordingsnota is
ingediend bij het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.
In eerste instantie zal vanuit de administratie getracht worden om bemiddelend op te treden, wat betekent dat
men in eerste instantie zal uitzoeken waarom het niet mogelijk is om in gesprek te gaan en zal men trachten de
verschillende partijen samen te brengen.
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26. Wie kan de lokale besturen en organisaties/verenigingen de correcte informatie bezorgen omtrent hun rol en plaats in de lokale netwerken?
Het decreet zelf, de memorie van toelichting en de uitvoeringsbesluiten zijn terug te vinden op de site van de
Vlaamse Gemeenschap: www.vlaanderen.be/sociaalcultureelwerk. Hier vind je de algemene informatie en regelgeving en binnenkort ook een tekst met praktische informatie m.b.t. de afsprakennota.
Dēmos, het Fonds Cultuurparticipatie en het Vlaams Netwerk werken samen om de informatie m.b.t. de afsprakennota’s zo goed mogelijk te verspreiden. De contactgegevens van deze organisaties vind je achteraan deze
lijst met veelgestelde vragen. Ook op de sites van Cultuur Lokaal, VVSG, VVJ, en ISB is deze informatie te vinden.
De impact van het decreet op de lokale samenwerkingsverbanden en initiatieven zal verder worden opgevolgd
door de administratie, Dēmos en het Fonds Cultuurparticipatie in nauw overleg met de steunpunten.
Op basis van de eerste afsprakennota’s die uiterlijk op 1 oktober zullen worden ingediend, wordt een eerste
analyse gemaakt. Er worden ook provinciale informatiemomenten en uitwisselingsmomenten voorzien eind
2008 – begin 2009.
27. Blijft het Fonds Cultuurparticipatie voor mensen die in armoede leven bestaan?
Ja. Personen in armoede kunnen via hun verenigingen nog steeds tussenkomsten vragen als er in hun gemeente geen afsprakennota is. Deze tussenkomsten zijn in de toekomst niet meer enkel voor culturele activiteiten,
maar ook voor jeugdwerk- en sportinitiatieven.
Het Fonds werkt bovendien voort aan het maken van afspraken met ‘landelijke’ spelers.
Voorbeelden:
De musea met een landelijke uitstraling (Afrikamuseum, Bozar, …)
Culturele evenementen met een landelijke uitstraling (Europalia, …)
Sportevenementen met een landelijke uitstraling (Diamond Games, Memorial Van Damme, …)
De cultuurindustrie (Live Entertainment Foundation, Kinepolis, Studio 100, de grote muziekfestivals, …)
…
Opgelet: deze nieuwe opdracht van het Fonds zit nu in een startfase. Deze werking moet nog vorm krijgen in
2009 en de jaren erna. Hierbij worden nog enkele vragen uitgezocht op basis van de ervaringen en vragen vanuit lokale besturen en verenigingen.
Momenteel kunnen enkel volgende verenigingen gebruik maken van het Fonds:
In de eerste plaats de lokale groepen/organisaties/verenigingen die een band hebben met een van de 4 partners van het Fonds: buurtwerkingen, verenigingen waar armen het woord nemen, Welzijnsschakels-groepen,
Centra Basiseducatie.
Het Fonds staat ook open voor alle organisaties die mensen in armoede als doelgroep van hun werking hebben
met uitzondering van:
Overheidsinstellingen (gemeentelijk, provinciaal, regionaal of federaal)
Verzorgingsinstellingen (ziekenhuizen, MPI’s, psychiatrische instellingen, RVT’s, instellingen voor gehandicaptenzorg,…)
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28. Hoe kunnen we de participatie van mensen in armoede realiseren?
Deze vraag kan je in eerste instantie voorleggen aan de verenigingen die in het netwerk kunnen/zullen worden
betrokken. Zij hebben doorgaans veel ervaring in het werken met mensen in armoede en kunnen de mogelijkheden en kansen, maar ook de voorwaarden het best omschrijven.
Participatie is in de eerste plaats een kwestie van visie en is meer dan het formuleren van oplossingen voor
concrete problemen. Participatie is niet alleen 'toeleiding' naar het bestaande aanbod, maar is ook een reflectie,
samen met de doelgroep, over dit aanbod. Duurzame participatiebevordering vertrekt vanuit een goed gedocumenteerde kennis van de lokale realiteit, vandaar dat partnerschappen en samenwerking zo belangrijk zijn.
Participatie gaat er in essentie om dat mensen meer zeggenschap verwerven over hun eigen leven en leefomgeving.
Het is belangrijk dat er aandacht is voor verschillende aspecten die te maken hebben met duurzame participatiebevordering: financiële korting, omkadering, begeleiding, groepsactiviteiten, een aanbod op maat van de
doelgroepen, het sensibiliseren van de aanbieders van vrijetijdsactiviteiten, ...
Hieronder een voorlopige lijst met interessante literatuur en bruikbare praktijkvoorbeelden:
De Dobbeleer, M., Maris, J. (2002), Cultuur voor iedereen?! Een praktijkonderzoek omtrent de verhoging van
de cultuurparticipatie van armen. Brussel, Welzijnschakels, Vlaams Forum Armoedebestrijding.
Lievens, P. (2005), Drempels naar participatie in lokale verenigingen. Geel, Katholieke Hogeschool Kempen.
Clé, A. (2005), Culturele, sportieve en sociale participatie. Het OCMW aan zet! Een praktijkgids. Brussel, Kunst
en Democratie/Culture et Démocratie en de POD Maatschappelijke Integratie.
Leye, M. (red.) (2006), Over (cultuur)participatie. Kunst en Democratie, Brussel, EPO.
Vonck, E. (red) (2007). Het OCMW aan zet! Sport als niet alledaagse partner. Beleid, visie en praktijk. Brussel,
ISB vzw en Kunst en Democratie vzw.
Corijn, E., Lemmens, S. (red) (2007) Het sociale van cultuur. Lokaal cultuurbeleid en gemeenschapsvorming.
Een werkboek. Brussel, Cultuur Lokaal, VCOB en Kunst en Democratie vzw.
Janssens, D. (2008), Over de Brug, Mensen in armoede in het sociaal-cultureel werk. In: Wisselwerk, jg. 5, nr.
2.
‘De participatiekoffer’, verkrijgbaar bij Samenlevingsopbouw en Het Vlaams Netwerk van verenigingen waar
armen het woord nemen.
www.armoede-in-zicht.be:
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29. Welke andere mogelijkheden biedt het Participatiedecreet voor initiatieven met mensen in
armoede?
Het participatiedecreet omvat nog enkele luiken die mogelijkheden bieden voor de ondersteuning van de participatie van mensen in armoede en hun verenigingen aan cultuur, jeugd en sport.
Ondersteuning van projecten (artikels 19 t.e.m. 21 van het decreet): projecten die op een vernieuwende manier mensen toeleiden naar culturele-, jeugdwerk- of sportieve activiteiten of initiatieven die uitgaan van personen in armoede zelf, kunnen een subsidie krijgen. Het moet hier gaan om projecten die, bijvoorbeeld omwille
van de omvang of de originele manier waarop er wordt gewerkt, belangrijk zijn voor subsidiëring door de
Vlaamse Gemeenschap.
Vorming voor mensen in armoede (artikels 23 en 24 van het decreet). Vanaf 2009 kunnen, onder andere, verenigingen van en voor mensen in armoede een beroep doen op een gratis lesgever voor degelijke en op de
dagelijkse praktijk gerichte vormingsactiviteiten. Hiervoor worden dit najaar met enkele organisaties afspraken
gemaakt, zodat tegen het eind van 2008 het concrete vormingsaanbod bekend kan worden gemaakt.
Tegemoetkoming in het organiseren van een bijzonder cultuuraanbod (artikel 29 van het decreet). Organisaties
die werken met mensen met een laag inkomen of waar armen het woord nemen kunnen een beroep doen op
een tussenkomst in het organiseren van een publieke activiteit waarop een artiest of gezelschap wordt uitgenodigd. De Vlaamse overheid komt voor een gedeelte van de uitkoopsom voor deze artiesten tussen.
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CONTACTGEGEVENS
Administratie
Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
Team Lokaal Cultuurbeleid
Arenbergstraat 9 - 1000 Brussel
02/553 41 97
www.vlaanderen.be/lokaalcultuurbeleid en www.vlaanderen.be/sociaalcultureelwerk
Contactpersoon: Katia De Vos

katia.devos@cjsm.vlaanderen.be
Fonds Cultuurparticipatie voor mensen die in armoede leven
p.a. Huidevettersstraat 165 – 1000 Brussel
02/502 55 75
www.armoede.be/Fondscultuurparticipatie
Contactpersoon: Marja Hermans

cultuur@welzijnszorg.be
Dēmos
Sainctelettepleinsquare 19 - 1000 Brussel
02/204 07 06
www.demos.be
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Sociale en culturele participatie

Het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

KB van 1 juni 2005 houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele
en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW’s voor de periode 1/5/2005 30/4/2006
Vaak gestelde vragen
1. Ons OCMW heeft de subsidie voortvloeiend uit het KB van 23/8/2004 niet volledig aangewend.
Vraag 1: mogen wij dit bedrag nog gebruiken in het kader van het nieuwe KB? Vraag 2: zal daardoor ons subsidiebedrag voor de periode 2005/2006 naar beneden gaan?
Neen. De KB’s van 23/8/2004 en van 1/6/2005 zijn juridisch onafhankelijk van elkaar. De twee subsidies zijn
dan ook geen communicerende vaten: dit is alleen mogelijk als dit in de begrotingswet expliciet voorzien wordt,
zoals bijvoorbeeld in het kader van de subsidies betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Een bedrag dat teveel ontvangen werd uit de oude maatregel moet dus teruggestort worden aan de Belgische Staat
na evaluatie van het eindrapport door de POD MI.
2. Onder welke voorwaarden worden schoolkosten toegelaten?
Antwoord: normale schoolkosten zijn niet subsidieerbaar. Uitzonderlijke schoolkosten, die niet verbonden zijn
aan het behalen van de eindtermen, zijn wel subsidieerbaar (vb uitzonderlijke uitstappen, bosklassen, …)
3. Kunnen asielzoekers in ons lokaal opvanginitiatief deel uitmaken van de doelgroep ?
Ja, deze beleidsmaatregel behelst alle gebruikers van de dienstverlening van het OCMW in de ruime zin. Maar u
kan uw actieradius wel niet alleen beperken tot deze doelgroep.
4. Personen die beroep doen op één of andere vorm van dienstverlening van het OCMW maar die,
rekening houdend met hun inkomsten, niet echt hulpbehoevend zijn, kunnen deel uitmaken van
de doelgroep?
Ja, alle gebruikers van de dienstverlening van het OCMW zijn mogelijke doelgroep van deze maatregel (vb ook
gebruikers van de kinderopvang, het rusthuis van het OCMW…). De bedoeling is te komen tot een gemengd
publiek. Dit is inzonderheid zo voor de type activiteiten 3 en 4.
5. Hoe kunnen wij de toekenning van deze subsidie aan onze klanten realiseren zonder dat dit een stigmatisering met zich meebrengt of zonder financiële meerkost ?
Antwoord: uit de praktijk zijn een aantal goede voorbeelden bekend (lijst hieronder is niet exhaustief)
a) aankoop in bulk van tickets die daarna onder de gebruikers worden verspreid ;
b) het OCMW verdeelt cheques die voor een bepaald bedrag geldig zijn voor sport of cultuuractiviteiten,
enz bij organisatoren die hiervoor voorafgaandelijk een akkoord met het OCMW hebben afgesloten. Het
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5. Hoe kunnen wij de toekenning van deze subsidie aan onze klanten realiseren zonder dat
dit een stigmatisering met zich meebrengt of zonder financiële meerkost ?
Antwoord: uit de praktijk zijn een aantal goede voorbeelden bekend (lijst hieronder is niet exhaustief)
a) aankoop in bulk van tickets die daarna onder de gebruikers worden verspreid ;
b) het OCMW verdeelt cheques die voor een bepaald bedrag geldig zijn voor sport of cultuuractiviteiten, enz bij organisatoren die hiervoor voorafgaandelijk een akkoord met het OCMW hebben afgesloten. Het OCMW vergoedt de organisator in functie van het gebruik van de cheques;
c) het OCMW geeft persoonlijke kaarten aan de gebruikers met dewelke zij een belangrijke reductie
kunnen verkrijgen voor een activiteit die wordt georganiseerd door een partner die een akkoord
heeft afgesloten met het OCMW.
6. Kan de subsidie gebruikt worden voor:
• Bos- en sneeuwklassen : ja, deze initiatieven zijn financierbaar op basis van art 2,1 ;
• Reizen en uitstappen van meerdere dagen, in binnen- of buitenland: ja, als het gaat over een
collectieve actie ten voordele van de doelgroep, voor de kosten die gemaakt worden op Belgisch grondgebied ;
• Uitstappen en toegangsticketten (recreatieparken, toeristische attracties, …) : ja, art 2.1 ;
• Uitstapjes met een gemengd publiek (vb samenwerking van het OCMW met een voetbalclub,
…) : ja, de kosten voor de doelgroep van OCMW-gebruikers is betoelaagbaar via de maatregel. Het resterend gedeelte wordt gedragen door de belanghebbende (niet-gebruikers van
een OCMW-dienst) of door hun organisatie (art 2.2.) ;
• Toegangsticketten voor culturele of sportieve manifestatie (cinema, voetbalmatch …) : ja;
• Individueel abonnement op een tijdschrift voor het doelpubliek : ja, art 2.1;
• Leren autorijden: neen, want het gaat hier over socio-professionele integratie en geen sportieve
of culturele participatie;
• Cursussen: neen, als het gaat over socio-professionele opleiding; ja, als het gaat over taalcursussen en artistieke cursussen (muziek, tekenen, …), sportieve (tennis, fitness, …) of culturele cursussen (art 2.2.);
• De aankoop van informaticamaterieel: ja; de investering mag weliswaar de 500 euro per aankoop niet overschrijden.
• Sinterklaasgeschenken: alleen als deze uitgedeeld worden naar aanleiding van een evenement
georganiseerd voor het doelpubliek.
7. Kunnen er kosten ten laste van de subsidie worden genomen als de begunstigde al is ingeschreven in een (sportieve) activiteit?
Ja, voor zover het OCMW oordeelt dat de financiële situatie van de familie dit toelaat en zonder retroactief effect.
8. Moet er een sociaal onderzoek plaatsvinden voor individuele steun?
Neen, niet noodzakelijk, maar de begunstigde moet wel bekend zijn bij het OCMW.
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9. Moet een individuele tussenkomst in het kader van dit KB deel uitmaken van een inschrijving
in het register zoals voorzien in artikel 58 §1 van de wet van 08/04/1976?
Ja, als het gaat over een individuele vraag die een individuele tussenkomst vereist (zoals deze voorzien in art
2.2).
Neen, als het gaat over een individuele tussenkomst waarvoor een collectieve beslissing werd genomen of
waarvoor een algemeen reglement bestaat.
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Neen, als het gaat over een tussenkomst zoals voorzien in artikel 2,3° en 4°.
10. Een niet-gebruiker van het OCMW kan die recht hebben op een tussenkomst in het kader
van het KB?
Ja, als hij/zij gebruiker wordt omdat zijn/haar situatie dat mogelijk maakt. Dan wordt hij/zij nieuwe gebruiker. Een formele beslissing dient hiervoor genomen te worden conform de van kracht zijnde regelgeving.
11. Wat omhelst de notie “cheques”?
Het kunnen “reis”, “cultuur”, “sport”, “muziek”, “cinema” –cheques zijn.
12. Hoe kan een activiteit financieel geregeld worden die zich richt tot een gemengd publiek?
Men dient hiervoor de proportionaliteitsregel toe te passen:
Geval 1: De financiering is welbepaald door het doelpubliek: op een groep deelnemers van twintig personen
bijvoorbeeld behoren er zes tot de doelgroep, dan kan de subsidie slechts 6/20 van de totale
kostprijs dekken.
Geval 2: Cheques of andere voordelen toegekend aan een niet nader bepaald gemengd publiek: in dit geval
wordt de verdeelsleutel op formele wijze vastgesteld.

