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INLEIDING
Sinds eind 2014 is er een nieuw reglement

interpreteren, het is er geen vervanging

voor projecten in het Zuiden. Veel

van. Wie een dossier indient, moet ook het

organisaties maakten ondertussen

reglement goed lezen.

gebruik van dit reglement. Dikwijls krijgt
de adviescommissie mooie, volledige

Neem contact met ons op. Ook wij hebben

aanvraagdossiers binnen. Toch zijn er

liefst goede dossiers. We willen jullie niet

regelmatig ook dossiers die inhoudelijk

alleen financieel ondersteunen, maar ook

niet sterk genoeg zijn. Maar ook projecten

- en zelfs nog liever - meedenken over je

die waarschijnlijk wel goed zijn, maar

project. Er zit kennis en ervaring in het

waarvan het dossier niet goed is

Wereldhuis, maak daar gebruik van.

uitgeschreven.

Bij de start van een project, bij een
probleem of bij twijfel kun je altijd bellen

Deze gids behandelt een aantal

of mailen, maar liefst eens langskomen.

struikelblokken, verduidelijkt termen,

Op die manier leren we elkaar en jullie

toont klemtonen die een adviescommissie

project beter kennen. En hoe beter

legt… Deze gids is slechts bedoeld als

we elkaar kennen, hoe makkelijker

hulpmiddel om het reglement goed te

de samenwerking.
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VOORWOORD
GEDEPUTEERDE
Het Provinciebestuur West-Vlaanderen

Naast het economische accent hameren

steunde sinds 1971 al duizenden projecten

we op samenwerking. Afgemeten tegenover

in het Zuiden. Sinds 2015 gaat zelfs 1%

de uitdagingen die we willen aangaan,

van het totale budget van de Provincie

zijn wij allemaal piepkleine spelers. We

naar projecten in Afrika, Azië of Latijns-

hebben nood aan gedurfde en innovatieve

Amerika. Geen enkele overheid in de

samenwerking, waarin de som van de delen

wereld doet beter.

meer is dan het geheel. We trekken de kaart
van samenwerking over de grenzen van de

In oktober 2015 gaf de provincie het

eigen sector heen: tussen overheid, derde

startschot voor de campagne Word

en vierde pijler, academici, ondernemers,…

Wereldburger. Daarmee sluit de provincie
zich aan bij een internationale tendens.

De wereld is constant in verandering. We

Wereldburgerschap belichaamt de

willen dan ook alert en intelligent op de

gemeenschappelijke uitdagingen

actualiteit inspelen. Vijfenveertig jaar al

waarvoor we in Noord en Zuid staan: ’in

ondersteunen we gedreven mensen die

alles wat we doen, focussen we op het

zich met passie inzetten voor het Zuiden.

Zuiden’. Vandaar ook de baseline van

We opteren er graag voor om die lijn in de

het Wereldhuis ‘provinciaal forum voor

toekomst verder uit te zetten.

relaties met het Zuiden’.
Bij het begin van de legislatuur
benadrukten we het belang van
continuïteit binnen deze materie.
We proberen de ‘tanker’, die
wereldburgerschap is, voorzichtig in een
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bepaalde richting te draaien. We zijn
ervan overtuigd dat duurzame en eerlijke
jobs het beste herverdelingssysteem
zijn. De duurzame ontwikkelingsdoelen
(SDGs) bieden een mooi en evenwichtig
kader om economie te integreren in het
ontwikkelingsverhaal.

Jean de Bethune
Gedeputeerde voor Noord-Zuid-beleid
Provincie West-Vlaanderen

7

REGLEMENT
WAT WORDT ONDERSTEUND?
Vier soorten ondersteuning (zie art. 3 reglement)
Er zijn vier soorten ondersteuning. Afhankelijk van de structuur waarbinnen gewerkt
wordt en het onderwerp van de aanvraag moet een keuze worden gemaakt.
Soort
ondersteuning

Omschrijving

Voor wie

Bedrag

Investeringssubsidie

Verwerven van
afschrijfbare
kapitaalgoederen

Vierde pijler

Max. 3 schijven van
20.000 euro

Investeringssubsidie

Heropbouw na een
noodsituatie

Vierde pijler
Derde pijler

Max. 3 schijven van
20.000 euro

Projectsubsidie

Initiatief afgebakend in
tijd en ruimte

Vierde pijler

Max. 3 schijven van
10.000 euro

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingen over
grenzen van pijlers en
landen heen

Vierde pijler
Derde pijler
Andere partners

Niet gedefinieerd

Noodhulp

Lenigen van basisbehoeftes na een ramp

Derde pijler
gespecialiseerd
in noodhulp

Niet gedefinieerd

Er zijn weinig aanvragen voor heropbouw na een noodsituatie. In de heropbouw
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van basisvoorzieningen kun je nochtans ook als kleine organisatie - liefst in
samenwerkingsverband - het verschil maken.
In het reglement vind je voor samenwerkingsovereenkomsten de
omschrijving ‘tussenkomst op basis van een overeenkomst’. Maar omdat
‘samenwerkingsovereenkomst’ (SAOV) gewoon beter bekt, gebruiken we in informele
contacten doorgaans deze term.

Investering en projecten samen
Soms wil je voor een initiatief zowel een investerings- als een projectsubsidie
aanvragen. Dit kan, maar omdat het om een uitzonderlijke situatie gaat, bespreek je
dit best op voorhand met medewerkers van het Wereldhuis (zie de contactgegevens
achteraan deze gids). We raden meestal aan om de aanvraag voor investering en
project uit elkaar te halen. Beide aanvragen kunnen dan naar elkaar verwijzen. De
adviescommissie behandelt ze ook na elkaar of samen.

Samenwerkingsovereenkomsten
Wat en waarom?
Samenwerkingsovereenkomsten zijn binnen het reglement relatief nieuw. De Provincie
draagt samenwerking over grenzen van landen en/of sectoren hoog in het vaandel.
Samenwerkingsovereenkomsten tussen minstens twee organisaties uit verschillende
sectoren geven innovatie via samenwerking alle kansen.
Elke samenwerkingsovereenkomst is een proces op maat. We raden dan ook sterk aan
om met medewerkers van het Wereldhuis contact op te nemen en je voorstel samen
met hen op papier te zetten. Het is geen garantie op goedkeuring, maar het vergroot de
kans wel ernstig.
Criteria die volgens de adviescommissie bijzondere aandacht verdienen
Samenwerkingsovereenkomsten moeten lang genoeg lopen. Er moet tijd zijn om het
vertrouwen tussen partners op te bouwen. Je moet het experiment kunnen uitvoeren,
evalueren en eventueel bijsturen.
Je moet iets nieuws proberen binnen een samenwerkingsovereenkomst: nieuwe
partners, nieuwe regio’s, nieuwe structuren… Samenwerking over de grenzen van
sectoren heen, biedt meer kansen op succes.
Durf ook te denken aan Zuid-Zuiduitwisseling. Partners in het Zuiden (her)kennen
dikwijls beter de omstandigheden in landen in het Zuiden. En de inbreng van
verschillende stemmen uit het Zuiden vermijdt dat de Westerse inbreng kritiekloos als
‘de waarheid’ wordt gezien.
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Wat wordt zeker niet ondersteund?
Steeds meer wordt aan fondsenwerving gedaan door uitdagingen in het Zuiden te
organiseren, bv. een beklimming van een berg in de Andes, of een fietstocht door
Kameroen. Deelnemers betalen inschrijvingsgeld en engageren zich vaak om ook
sponsoring binnen te halen. Zo’n sponsordossiers komen niet in aanmerking voor
ondersteuning. Ze gaan in tegen de geest van het reglement.
Eenpersoonsprojecten worden ook niet ondersteund. We hechten belang aan de
duurzaamheid en gedragenheid van projecten. Projecten die te afhankelijk zijn van een
enkel individu zijn te fragiel en hebben weinig kans tot voortbestaan na het wegvallen
van die ene persoon.
Het reglement kan ook niet worden ingeroepen om schulden van een project te dekken
die al gemaakt zijn voor de ondersteuningsaanvraag voor dit project is ingediend.

Verlenging van dossiers?
Het idee achter het reglement is om een impuls te geven: het reglement moet projecten
mee in gang steken. Na een tijdje moeten die projecten zelfbedruipend zijn of door
andere donoren worden gefinancierd.
Dit betekent niet dat er niet verder gewerkt kan worden binnen bestaande projecten.
Maar je kunt niet keer op keer voor hetzelfde een aanvraag indienen. Er moet evolutie in
de dossiers zitten: een andere of uitgebreidere doelgroep, een nieuwe regio, bijkomende
initiatieven of investeringen…

BASISVOORWAARDEN VOOR EEN GOED
DOSSIER
Bedenk terwijl je schrijft dat jij je project erg goed kent: de context waarbinnen
je werkt, de lange termijn-planning die je voor ogen hebt, de mensen waarmee je werkt,…
De adviescommissie die je project moet beoordelen kent en weet dat allemaal niet.
Zij beoordelen je project enkel op basis van je dossier.
Het is soms verleidelijk om heel veel te schrijven of een waslijst bijlagen toe te voegen.
Maar zoals zo dikwijls primeert kwaliteit op kwantiteit. Zoek het juiste evenwicht
tussen uitgebreid informeren en to the point blijven. De adviescommissie behandelt
ongeveer 50 dossiers per dag. Onduidelijke dossiers hebben een grote kans op een
negatief advies.
Gebruik het sjabloon voor een aanvraag dat je vindt op de website van het Wereldhuis.
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Een nood in en een vraag uit het Zuiden (zie art. 7 reglement)
In het reglement staat dat een initiatief een antwoord moet bieden op een lokaal
vastgestelde basisbehoefte of dat het een bijdrage tot maatschappelijke emancipatie
moet leveren.

Een ziekenhuis in Benin
In Papané, moeten de ‘Garde Malades’ (familie of vrienden die zorgen voor eten,
kleren, … van de zieken) op de site van het ziekenhuis verblijven omwille van de
grote afstanden. Dit veroorzaakt een belangrijke overlast voor het ziekenhuis, met
problemen voor hygiëne, de waterbevoorrading en de algemene veiligheid. (1) Er
is momenteel geen geschikt eenvoudige logies voor deze mensen. Ze slapen onder
gaanderijen tussen de verschillende paviljoenen, op de grond onder bomen en vaak
ook in de ziekenzalen. (2) Er is wel een hut voorzien waar kan gekookt worden, maar
deze is te klein. Daarom installeren veel vrouwen een eigen vuurtje ergens op het
terrein. Dat zorgt voor brandgevaar, vooral bij de vele kinderen die er rondlopen. (3)
De toiletten zijn oud en vies, waardoor ze bijna niet gebruikt worden. Uitwerpselen en
urine zijn overal achter de ziekenhuispaviljoenen zichtbaar, ondanks de pogingen van
de directie om de mensen te sensibiliseren, oa met grote panelen met instructies. (4)
Tweemaal per dag zouden de ‘Garde Malade’ water krijgen uit de waterput, maar de
pomp is defect en voorlopig wordt er dus water uit de watertoren aangeboden, die
ook voor het ziekenhuis bedoeld is.
Een concrete lokale behoefte uit dossier NZ 2016 – 016.
Dit is belangrijk omdat we geen initiatieven willen steunen die vanop afstand leuk en
zinvol lijken, maar waarvan de mensen ter plekke denken ‘nou en?’. Zandbakken voor
scholen in de woestijn hebben niet veel zin. Het kweken van melkkoeien in regio’s waar
zuivel helemaal niet ingeburgerd is, ook niet. Start niet zomaar een project omdat jij dat
plezant vindt, maar praat met de mensen en vraag waar zij nood aan hebben.

Varkens in de Filipijnen
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Boeren kweken nu hybride varkens die duur zijn qua voedsel en onderhevig aan ziekten
en niet goed tegen de warmte kunnen. Dit soort varkens heeft nood aan een goede
(lees “dure”), betonnen stal waar het varken beschermd is tegen het wijzigende klimaat
(zeer hoge temperaturen en hevige regens) met verluchting. 3 jaar geleden startte onze
coöperatie met het kweken van wilde lokale varkens. In die jaren hebben we ervaren dat
die wilde varkens geen dure voeding, antibiotica, dure stal ... nodig hebben.
Een lokaal antwoord op een lokale vraag uit dossier NZ 2015-087.
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Gedragenheid in het Zuiden (zie art. 7 reglement)
‘Ik vind het zeer belangrijk dat het project afgestemd is op de lokale noden en mogelijkheden
en dat het ook gedragen en mee uitgewerkt wordt door de plaatselijke bevolking.’
Tine Ternest - Vives Hogeschool - lid adviescommissie
Gedragenheid ligt in de lijn van het voorgaande. Als een initiatief een antwoord biedt op
een lokale vraag, zullen mensen van ter plekke ook betrokken zijn. Toon in je dossier aan
hoe je die mensen betrekt en verduidelijk de rol van de verschillende betrokkenen.
Participatie door een lokale overheid is ook belangrijk. Als jij een school bouwt, wie
zal dan finaal de leerkrachten betalen? Beantwoord je aan lokale regels en afspraken?
Betrek je ook ‘overheden’ die we bij ons niet kennen, bv. dorpsoudsten?
De Provincie subsidieert maximaal 75 % van de totale kost van het initiatief. Het
getuigt van gedragenheid en betrokkenheid van de lokale bevolking als (een deel van) de
het resterende bedrag door hen wordt gefinancierd. Dit kan financieel zijn, maar ook in
natura, door bv. gratis arbeid.

Groenten in El Salvador
Alles wordt op democratische wijze georganiseerd, Pedro en Alber bepalen ter plekke
op welke manier ze werken. Bij dit soort projecten heb je wel een zekere hiërarchie
nodig om de juiste beslissingen door de juiste mensen te laten nemen. In de dorpen
is er een vorm van participatieve democratie, waarmee je rekening moet houden in
alles wat je onderneemt. Anders is het onmogelijk om een project te doen slagen.
Zowel Pedro als Alber hebben ruime ervaring met leidinggeven, en kunnen dit in
goede banen leiden.
Project NZ 2015-015 wordt lokaal gedragen..

Eigenaarschap (zie art. 8 reglement)
Eigenaarschap is misschien een modewoord, maar wel razend belangrijk. Eigenaarschap
of ownership leidt tot gedragenheid. We willen geen initiatieven voor mensen in het
Zuiden subsidiëren. Wel initiatieven met en door mensen in het Zuiden. Mensen in het
Zuiden moeten de controle krijgen over initiatieven. Als je je project vergelijkt met
een schip, moeten de mensen in het Zuiden niet alleen aan het roer staan, ze moeten
minstens ook mede-eigenaar zijn.
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Je kunt dit letterlijk nemen (bv. wie wordt eigenaar van goederen bij een
investeringssubsidie?), maar zeker ook figuurlijk. Wat is de inspraak van de lokale
bevolking? Niet alleen bij het uittekenen van het project, maar ook tijdens de uitvoering.
Nemen ze mee beslissingen? Mogen ze mee evalueren en bijsturen? Krijgen ze echte
verantwoordelijkheid?
Duurzame fundamenten en een langere levensduur voor het project krijg je maar
als er duidelijkheid is over wie het initiatief in handen heeft en dus ook over wie de
verantwoordelijkheid neemt.

Visserij in Somalië
Het gebouw zal eigendom worden van de dorpsgemeenschap. Het zal beheerd worden
door een comité dat toeziet op een correct gebruik ervan. Dit comité bestaat uit de
dorpsleider, een groep ouderen uit het dorp (die naar traditie alles te zeggen hebben
in een dorp), de vrouwengroep van Horseed, onze lokale coördinator, de vissers en
een inwonersgroep uit Ceelaayo. Door zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij onze
projecten krijgen deze een grote gedragenheid, en bijgevolg wordt er ook met respect
mee omgegaan.
Een brede groep deelt het eigenaarschap in dossier NZ 20015-039.

Gedragenheid hier (zie art. 1 en 5 reglement)
‘Een grote inzet voor een project is heel positief, maar het wordt maar geloofwaardig als
in West-Vlaanderen een sensibilisatie daarrond is opgezet.’
Etienne Debrouwere - lid adviescommissie
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Eén van de doelstellingen van het reglement is het draagvlak voor
ontwikkelingssamenwerking in West-Vlaanderen te versterken.
We schreven het al: eenpersoonsprojecten kunnen we niet ondersteunen. Heeft je
project ook hier draagvlak? Een comité? Een raad van bestuur?
Komen jullie met je project naar buiten: wie bereik je en op welke manier? Hebben jullie
linken met andere organisaties, besturen, scholen…?
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Sensibilisering en fondsenwerving in West-Vlaanderen voor een kenniscentrum in Ecuador
Datum
12/01/2014

Titel

Plaats

kerstboom-

Wijk Dreef

verbranding

ter Winkel

Aantal

In samen-

deelnemers

werking met

50 families

Families in de
wijk

Gullegem
8/10/2014

Missiodag:

Guldensporen-

100 lln van

Leerkrachten

voorstelling Tapori

college Kortrijk

eerste graad

binnen de

middelbaar

school

+ wandel- of fietssponsortocht
10/11/2014

Pannenkoeken-

Moorslede

verkoop

Ong 250
kinderen

Sint-Maarten
18/12/2014

Voorstelling Tapori

Heestert

38

Markant

24/01/2015

Voorstelling Tapori

Izegem

200

LOK Izegem

nieuwjaarsreceptie
Om de 3

Nieuwsbrief “vogel

Verschillende

180

maanden

van papier”

gemeenten

exemplaren

Project NZ 2015-031 komt naar buiten op verschillende manieren.
In het aanvraagformulier moet je bij punt 5 educatieve materialen vermelden. Educatie
beperkt zich niet tot de school. Ook op wereldfeesten of andere evenementen kun je
mensen iets bijbrengen over het Zuiden. We willen weten welk materiaal je hebt en hoe
het gebruikt wordt. Een educatieve activiteit draagt meer bij tot draagvlakversterking
dan louter fondsenwerving. Pannenkoeken eten is lekker en gezellig en brengt veel geld
op. Maar meer inzicht over goede ontwikkelingssamenwerking zal je niet verspreiden
door alleen pannenkoeken te verkopen.

‘Het is een uitdaging voor de projectindiener om het project in de provincie “warm” te
houden en hiervoor een groep achter zich te hebben. Op die manier krijgt mondialiteit echt
een gezicht in de provincie door die rijkdom en diversiteit aan initiatieven uit het Zuiden.’
Delphine Lerouge - Noord-Zuidambtenaar Roeselare - lid adviescommissie
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DUURZAAMHEID (ZIE ART. 7 REGLEMENT)
In 2015 lanceerden de Verenigde Naties de duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s). De SDG’s
zijn niet alleen breder gedragen dan de MDG’s, ze zijn ook een stuk ambitieuzer. Niet langer
beogen ze een integrale aanpak om iets aan armoede in het Zuiden te doen, maar nu
staan ze ook voor een globale, integrale agenda om duurzaam te gaan leven. Om samen
(Participation), op een faire manier (Peace), binnen de draagkracht van onze planeet
(Planet) welvaart en welzijn (Profit/Prosperity) te realiseren voor iedereen (People).
Het mooie van de SDG’s is dat ze de samenhang tonen tussen de verschillende aspecten
van duurzaamheid. Hou daar ook rekening mee bij de aanvraag van je project

Onderwijs in Kameroen
Met onze organisatie ondersteunen we de bouw van een school. De loonkosten voor
leerkrachten enz. willen we door de overheid laten dragen. Begin januari 2015 hebben
we een dossier ingediend bij het Ministerie van Onderwijs te Thies om ons te helpen.
In maart gaat de voorzitter terug en moet ze het dossier mondeling verdedigen. De
andere kosten willen we door de vrouwenorganisatie laten dragen. Samen zullen we
een stappenplan maken om inkomsten te genereren. Inkomsten zoals leesgeld, verhuur
van onze grote polyvalente zaal, verhuur en gebruik van onze naaimachines enz.
Project NZ 2015-004 op zoek naar financiële duurzaamheid.

People
Dit spreekt voor zich en staat letterlijk in het reglement (zie art. 4): ‘…het uiteindelijke
doel hebben om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden
en/of de maatschappelijke positie van een groep mensen.’

20

Peace
Projecten moeten inclusieve en rechtvaardige samenlevingen nastreven, vrede proberen
te realiseren in de breedste zin van het woord. Allemaal dure en grote woorden, maar je
moet je gewoon de vraag stellen: is iedereen welkom binnen mijn project? Verkleint mijn
project de kloof tussen arm en rijk?

PROVINCIAAL REGLEMENT VOOR FINANCIELE TUSSENKOMST
VOOR INITIATIEVEN IN HET ZUIDEN

Neem
mij
uit

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen
Artikel 1:
Binnen de perken van het budget verleent de Provincie West-Vlaanderen subsidies aan initiatieven in het Zuiden. Met deze subsidiëring wil
de Provincie West-Vlaanderen:
• initiatieven in het Zuiden ondersteunen en versterken
• de realisatie van de Millenniumdoelstellingen bevorderen
• het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in West-Vlaanderen zelf verstevigen.
Artikel 2:
Het Zuiden: landen die voorkomen op de lijst van de Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (DAC) die om de drie jaar wordt vastgelegd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
De 3de pijler: de niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en instellingen voor hoger onderwijs
4de pijler: alle initiatieven die niet tot de andere drie pijlers1 van de ontwikkelingssamenwerking behoren’. (o.a; missionarissen, ontwikkelingsinitiatieven van bedrijven, werkgroepen, comités, vriendengroepen, steungroepen, scholen, jeugdverenigingen, ziekenhuizen,
mutualiteiten, vakbonden… )
Artikel 3:
Binnen de perken van het budget zijn er 4 soorten tussenkomsten:
1. Investeringssubsidie
a. voor het verwerven van afschrijfbare kapitaalgoederen (grond, gebouwen, installaties, uitrusting, machines …). Deze subsidie
kan aangevraagd worden door 4de pijler organisaties
b. voor de heropbouw na een noodsituatie in het Zuiden. Deze subsidie kan aangevraagd worden door 3de en 4de pijler organisaties.
2. Projectsubsidie voor een in ruimte en tijd afgebakend initiatief (maximum 3 jaar). Deze subsidie kan aangevraagd worden door 4de
pijler organisaties.
3. Tussenkomst op basis van een overeenkomst. Deze ondersteuning voor structurele acties en/of projecten op basis van een overeenkomst met de provincie loopt voor een bepaalde duur en met resultaatsverbintenissen op maat. Deze subsidie kan aangevraagd
worden door samenwerkingsverbanden bestaande uit 3de pijler organisaties en/of 4de pijler organisaties evenals met samenwerkingsverbanden met derden zoals lokale besturen en/of instellingen voor hoger onderwijs.
Pijler-overschrijdende samenwerking is een meerwaarde.
Deze ondersteuning kan aangevraagd worden voor zowel programma’s als projecten; of naar aanleiding van een oproep gelanceerd
door het provinciebestuur zelf.
4. Noodhulp voor het voldoen aan de basisbehoeften van groepen die worden geconfronteerd met niet te voorziene rampen van natuurlijke of menselijke oorsprong en/of met de verergering van structurele problemen verbonden aan oorlogen, hongersnood, vluchtelingenstromen of epidemieën.
Deze noodhulp kan aangevraagd worden door 3de pijler organisaties die gespecialiseerd zijn in noodhulp.
De aanvrager dient vooraf een keuze te maken welk soort ondersteuning aangevraagd wordt. Enkel categorie 1 en 2 kunnen gecombineerd
aangevraagd worden. Aanvragen voor categorie 1 en 2 gebeuren via een specifiek aanvraagformulier.

Hoofdstuk 2: Voorwaarden i.v.m. het initiatief
2.1.

Basisvoorwaarden voor alle subsidies aan initiatieven in het zuiden

Artikel 4:
Een initiatief in het Zuiden moet voldoen aan volgende voorwaarden:
• het uiteindelijke doel hebben om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden en/of de maatschappelijke positie van een groep mensen;
• uitgevoerd worden door een lokale organisatie in het zuiden;
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• uitgevoerd worden in een land dat voorkomt op de lijst van de Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO);
• voor iedereen toegankelijk zijn of gericht zijn op een duidelijk afgebakende doelgroep.
Ter info : naast de 3 en 4 pijler is er ook de 1 pijler: bilaterale samenwerking en de 2 pijler: multilaterale samenwerking

Artikel 5:
De organisatie in West-Vlaanderen die een subsidieaanvraag indient, met uitzondering voor de aanvragers van noodhulp, moet voldoen
aan volgende voorwaarden:
• een feitelijke vereniging of vzw zijn met contactpersoon in West-Vlaanderen of een samenwerkingsverband met en/of tussen
gemeenten en/of instellingen voor hoger onderwijs;
• voor dit initiatief een organisatie in het Zuiden vertegenwoordigen die het initiatief realiseert;
• een draagvlak hebben in West-Vlaanderen door het opzetten van sensibiliserende en/of educatieve acties in functie van het initiatief; en bijdragen tot een correcte beeldvorming over het zuiden en internationale solidariteit;
• een eigen rekeningnummer hebben in België;
• eigen materiële, logistieke en/of financiële inbreng hebben in het initiatief.
Artikel 6:
Volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring:
•
•
•
•

reis- en verblijfskosten
studiebeurzen
kosten gemaakt voor de datum dat het project ingediend wordt
kosten die eigen zijn aan de reguliere, permanente of gewone werking van de organisatie in het zuiden.

Artikel 7:
Initiatieven in het zuiden dienen, naast duidelijke omschrijving van doelstellingen en doelgroep, aandacht te hebben voor de criteria zoals
hieronder opgesomd. De bevoegde adviescommissie (art.13 en 14) houdt met volgende criteria rekening om de inhoudelijke kwaliteit van
het initiatief te beoordelen in functie van de geformuleerde doelstellingen en een advies te formuleren.
• Het initiatief biedt een antwoord op lokaal vastgestelde basisbehoeften.
• Het initiatief levert een bijdrage tot maatschappelijke emancipatie.
• De doelgroep participeert aan het tot stand komen van het initiatief.
• Het initiatief wordt democratisch bestuurd.
• Er is aandacht voor toegankelijkheid: fysieke bereikbaarheid, financiële drempels, begrijpbare informatie…
•
•
•
•

Er is duidelijkheid over het eigenaarschap van het initiatief zowel in de opstartfase als na beëindiging.
Het initiatief streeft naar duurzaamheid.
Er is aandacht voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen.
Het initiatief heeft een multidisciplinair karakter.

•
•
•
•
•

Er is samenwerking met andere partners en/of aandacht voor netwerking.
Er is een evolutie in de initiatiefaanvragen van de indieners.
Conclusies worden getrokken uit (leer-)processen van vorige initiatieven.
De schaalgrootte van het initiatief is relevant.
Er is een uitgewerkte en realistische fasering/planning.

•
•
•
•

Er is een degelijke en realistische begroting.
Er is een realistische verhouding tussen de totale kost en de aangevraagde subsidie.
Er is een realistische verhouding tussen de kosten en de baten van het gehele initiatief.
Er is een financiële of logistieke inbreng van de lokale organisatie en/of doelgroep in het zuiden. Er zijn andere inkomstenbronnen.

2.2.

Specifieke voorwaarden voor investeringssubsidies aan initiatieven in het zuiden

Artikel 8:
• Er is duidelijkheid over het eigenaarschap van de grond waarop de infrastructuur wordt gebouwd of van het goed dat aangekocht wordt.
• Er is een duidelijk plan van de site waarop gebouwd zal worden, met inplantingsplan van de gebouwen.
• Er is een overzicht van de kosten in functie van het project. Deze kostenraming is opgemaakt in de lokale munt en moet omgerekend worden in euro (op moment van indiening). Voor bedragen van meer dan 5000 euro moeten externe offertes bijgevoegd
worden in de lokale munt en omgerekend worden in euro (op moment van indiening)
• Er is materiele, logistieke en/of financiële inbreng van de lokale bevolking.
• De subsidiering voor investeringen kan over maximum 3 schijven van maximum 20.000 € gespreid worden met een maximum
van 75 % van de totale kost. De deputatie bepaalt het totale bedrag van de subsidie en het eventuele aantal schijven, op basis van
de geraamde kosten en van de onder artikel 7 vermelde criteria.

2.3.

Specifieke voorwaarden voor projectsubsidies aan initiatieven in het zuiden
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Artikel 9:

• Een overzicht van de geplande stappen en activiteiten wordt bijgevoegd.
• De stappen die zullen worden ondernomen om het project op te volgen en over te dragen aan de lokale organisatie zijn duidelijk.
• Er is duidelijkheid over de duurzaamheid van het project zelf en van de resultaten na het beëindigen van het project.
• Er is een overzicht van de werkingskosten, gebruiksgoederen, personeelskosten, kleine investeringskosten en andere kosten in functie
van het project. Deze kostenraming is opgemaakt in de lokale munt en moet omgerekend worden in euro (op moment van indiening).
• Loonkosten komen enkel in aanmerking als ze voldoen aan alle volgende voorwaarden:
» het betreft lonen in het Zuiden
» voor het inhuren van expertise, noodzakelijk voor het slagen van het initiatief -deze noodzaak is in tijd afgebakend.

• Er is materiele, logistieke en/of financiële inbreng van de lokale bevolking.
• Deze subsidiering kan over maximum 3 schijven van maximum 10.000 € gespreid worden met een maximum van 75 % van de
totale kost van het project.
• De deputatie bepaalt het totale bedrag van de subsidie en het eventuele aantal schijven, op basis van de geraamde kosten en van
de onder artikel 7 vermelde criteria.

2.4.

Specifieke voorwaarden voor een tussenkomst op basis van een overeenkomst

Artikel 10:
• De deputatie kan een overeenkomst afsluiten voor het opzetten van specifiek regio- of themagebonden werking in het zuiden, het
stimuleren van professionele ondersteuning en ervaringsuitwisseling voor 4de pijlerorganisaties in het zuiden en/of het stimuleren van de samenwerking tussen 3de en 4de pijlerinitiatieven in het zuiden.
• De deputatie kan hiervoor een oproep lanceren en het bedrag van de provinciale tussenkomst vastleggen.
• Samenwerkingsverbanden bestaande uit 3de pijler organisaties en/of 4de pijler organisaties evenals met samenwerkingsverbanden met derden zoals lokale besturen en/of instellingen voor hoger onderwijs kunnen een gemotiveerd voorstel voor structurele
acties en/of projecten, bij voorkeur door samenwerking, in het zuiden formuleren. Dit voorstel bevat een duidelijke opgave van de
algemene doelstellingen, de specifieke projectdoelen, de verwachte resultaten, acties en activiteiten, budget en personeelsinzet.
• De deputatie bepaalt de duur van de overeenkomst, het totale bedrag van de subsidie en het eventuele aantal schijven.

2.5.

Specifieke voorwaarden voor noodhulp in het zuiden

Artikel 11:
• Voor de aanvraag van noodhulp moet geen projectaanvraagformulier ingediend worden, een gemotiveerde vraag volstaat.
• De noodhulp wordt verstrekt in de vorm van geld voor de aankoop en levering van levensnoodzakelijke producten (voedsel, geneesmiddelen, onderdak, redding apparatuur…).
• Noodhulp wordt verleend aan slachtoffers zonder onderscheid van ras, godsdienst, geslacht, leeft ijd, nationaliteit of politieke
overtuiging.
• Beslissingen tot het verlenen van noodhulp dienen onpartijdig te zijn en uitsluitend in functie van de behoeften en het belang van
de slachtoffers.
• De deputatie bepaalt het totale bedrag van de subsidie.

Hoofdstuk 3: Procedure, uitbetaling en controle subsidiëring
3.1.

De procedure

Artikel 12:
De aanvraag voor een tussenkomst:
• gebeurt in het Nederlands
voor een investerings- en/of projectsubsidie: op het daartoe bestemde formulier te downloaden van de website of aan te
vragen in het Wereldhuis West- Vlaanderen,
» voor ondersteuning op basis van een overeenkomst na een oproep vanuit de provincie of op basis van een gemotiveerde vraag,
» voor noodhulp: via een gemotiveerde vraag;
• dient gericht te worden aan de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen, Wereldhuis West- Vlaanderen, Hugo Verrieststraat 22, te 8800 Roeselare;
• wordt ingediend bij het provinciebestuur vóór de aanvang van het initiatief. Kosten komen pas in aanmerking voor betoelaging,
indien ze gemaakt zijn na de datum van volledige indiening van de aanvraag.
»

• De aanvraag voor een investerings- of projectsubsidie of voor een tussenkomst op basis van een overeenkomst gebeurt vóór 1
april of 1 oktober.
• Aanvragen voor noodhulp kunnen altijd ingediend worden.
• Onvolledige aanvragen worden niet voorgelegd aan de adviescommissie.
3.1.1.

Verloop van een dossier voor subsidies aan initiatieven in het zuiden

Artikel 13:
De aanvraag, met uitzondering van de aanvragen voor noodhulp, wordt voorgelegd aan een commissie, die advies uitbrengt aan de deputatie over goedkeuring, het eventuele subsidiebedrag en de eventuele opsplitsing in meerdere schijven.
De adviescommissie brengt advies uit op basis van vastgelegde criteria (cfr. Artikel 7).
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Artikel 14:
De aanvrager kan worden uitgenodigd om gehoord te worden door de adviescommissie. De adviescommissie, aangesteld door de deputatie, is samengesteld uit
• personeelsleden van de dienst;
• maximum 5 externe deskundigen;
• 3 waarnemers aan te duiden door de Provincieraad.
Er dienen steeds minstens 3 externe deskundigen aanwezig te zijn om geldig advies uit te brengen.

Ten hoogste twee derde van de leden van de commissie is van hetzelfde geslacht en er wordt steeds gestreefd naar een zo groot mogelijke
diversiteit in ervaringen betreffende continenten en thema’s.
De deputatie bekrachtigt om de 6 jaar de nieuwe samenstelling van de commissie. De termijn van de samenstelling van de commissie
volgt de legislatuur van de provincie + 1 jaar.
Aanvragen voor noodhulp worden direct aan de deputatie overgemaakt.
De deputatie brengt de aanvrager en de leden van de adviescommissie op de hoogte van de gemotiveerde beslissing.

3.2.

De uitbetaling

Artikel 15:
Indien de subsidie voor het initiatief uit één schijf bestaat, wordt de subsidie uitbetaald met een voorschot van 80 % en een saldo van 20 % van
het toegekende bedrag. Dit saldo wordt pas uitbetaald nadat voldaan is aan de voorwaarden vermeld in artikel 16.
Indien aan het initiatief een tweede of derde schijf toegekend wordt, wordt enkel voor de laatste schijf een voorschot van 80 % betaald en een
saldo van 20% nadat voldaan is aan de voorwaarden vermeld in artikel 16. De voorafgaande schijven worden integraal als voorschot uitbetaald.
De uitbetaling gebeurt op een Belgische rekening, op naam van de aanvragende organisatie. De aanvragende organisatie is verantwoordelijk om het bedrag over te schrijven naar het buitenland op eigen kosten.
Artikel 16:
Volgende documenten moeten worden voorgelegd, voordat een tweede of derde schijf kan worden uitbetaald en voordat de uitbetaling van
het saldo (bij afsluiting van een initiatief) kan gebeuren:
• een bewijs van overschrijving van de subsidie naar het initiatief in het zuiden en/of in geval van aankoop van goederen, een bewijs van aankoop en een bewijs dat de goederen in het initiatief geleverd werden;
• een gedetailleerd overzicht van de gemaakte kosten, samen met de vermelding waar alle facturen en bewijzen bijgehouden worden;
• een werkings- en evaluatieverslag dat de resultaten van het initiatief weergeeft, ondersteund met fotomateriaal;
• een verslag van de concrete educatieve/sensibiliserende acties in verband met dit initiatief in WestVlaanderen en van de eventuele financiële acties in West-Vlaanderen.
Deze documenten moeten worden ingediend binnen de 2 jaar na goedkeuring van de vorige schijf.
Artikel 17:
In het kader van het reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie, moet de provinciale
ondersteuning zichtbaar gemaakt worden op drukwerk, website, advertenties, mediacampagnes, persberichten, persconferenties, evenementen, …die georganiseerd worden in functie van het initiatief.

3.3.

Controle

Artikel 18:
De deputatie kan door de administratie alle controle en nazicht laten uitoefenen met het oog op de juistheid der verstrekte gegevens.
Artikel 19:
Indien het goedgekeurde initiatief of de noodhulp niet kan plaatsvinden of indien de gegevens die bij de aanvraag werden verstrekt, veranderd zijn, brengt de aanvragende organisatie de provincie daarvan onmiddellijk op de hoogte. Elke wijziging kan aanleiding geven tot een
vernieuwde advisering en goedkeuring.
Artikel 20:
Het subsidiebedrag kan geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden indien:
• de verleende subsidie niet benut wordt voor het vastgestelde doel;
• de subsidie frauduleus aangewend wordt;
• de kosten niet verantwoord kunnen worden binnen de in artikel 16 vermelde termijn, met uitzondering van noodhulp.
Bovendien wordt de aanvragende organisatie indien de subsidie niet benut werd voor het doel of er sprake is van fraude uitgesloten
van elke provinciale subsidie voor minimum de daaropvolgende vijf jaar, met ingang van de beslissing van de deputatie in verband
met de terugvordering.
Indien de verleende subsidie de gemaakte kosten overstijgt, zal het teveel ontvangen teruggevorderd worden.
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Hoofdstuk 4: Slotbepalingen
Artikel 21:
De deputatie doet uitspraak over al de betwistingen of gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement.
Artikel 22:
Subsidieaanvragen die nog werden ingediend in het kader van het “Provinciaal reglement voor de subsidiering van projecten in het zuiden” dd 01/01/2011 en die ingediend worden vóór of nog in behandeling zijn op 31/12/2013 worden verder behandeld overeenkomstig
de voorwaarden en procedure van dit reglement.
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Participation
We schreven er al over bij gedragenheid en eigenaarschap: wie betrokken is moet
kunnen meedenken over de richting en de bestemming van het project.

Profit
Denk bij duurzaamheid ook na over de economische duurzaamheid. Wat na de opstart?
Hoe gaan we onderhoud realiseren en financieren? Hoe maken we mensen economisch
mee verantwoordelijk en betrokken? Kunnen lokale overheden - letterlijk - ook hun duit
in het zakje doen?

Planet
Het antwoord op de vraag naar duurzaamheid beperkt zich meestal tot deze P, over
milieu, maar de andere P’s zijn minstens even belangrijk. Vraag je af of overtollig
vervoer wordt vermeden. Werk je met lokale materialen? Welke energiebronnen gebruik
je? Als iets breekt, kan het dan makkelijk, goedkoop en lokaal worden hersteld? Wat doe
je met afval?

‘Het is voor mij een must dat een brede groep mensen en partners ter plaatse een
inbreng hebben en indien mogelijk participeren in de uitvoering. Initiatieven moeten
zoveel mogelijk een structureel en duurzaam karakter hebben.’
Delphine Lerouge - Noord-Zuidambtenaar Roeselare - lid adviescommissie

Herbebossing in Ethiopië
Herbebossing van steile hellingen versterkt duurzaamheid door verminderde erosie
(verminderde verwoestijning), toename van bodem- en grondwater (versterkte
veerkracht tijdens droogte) en koolstofsequestratie (bijdrage tot mitigatie van
klimaatsverandering). Er moet wel worden verzekerd dat de lokale boeren de druk van
het grazen niet verleggen naar andere hellingen. Om dat te vermijden kopen we 20
voederbakken om in de stallen van het dorp te plaatsen, en zo het voederen in de stal
aan te moedigen.
Project NZ 2016-020 op zoek naar een duurzaam evenwicht tussen economie
en milieu.
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STAPPENPLAN
Wat ga je doen?
Geef in de titel in één zin weer wat je zult doen met de subsidies (zie 6.1 op het
aanvraagformulier).

Sociale ontwikkeling in India
Aankoop van 4 scooters voor ondersteuning sociale ontwikkeling en gezondheidszorg
in tribale dorpen rond Tapkara, Ratasili, Shantbhawan en Sargaon
De titel van project NZ 2016-033 geeft concreet de doelstelling weer

Onderwijs in Peru
Het versterken van het inclusief basisonderwijs voor kinderen met een mentale
beperking in Lima, Peru
Een duidelijke titel vertelt meteen waar dossier NZ 2015-085 over gaat

In de projectomschrijving vertel je waarvoor de subsidies precies zijn bedoeld. Dat
zijn de doelstellingen van je project. Zorg dat die gelinkt zijn aan de nood die je
formuleert (6.3 op het aanvraagformulier). In de projectomschrijving beschrijf je
de concrete activiteiten die je nodig hebt om je doelstelling te bereiken (6.2 op het
aanvraagformulier).

Begeleiding van kinderen in Brazilië
Het doel is dan ook de kinderen en de jongeren uit de wijk Calabetão en meer bepaald
Barnabé via het project een fysieke ruimte aan te bieden in hun eigen omgeving en
educatieve activiteiten te organiseren met de kinderen, jongeren en hun families.
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Het project bestaat uit twee delen:
a. de renovatie van het gebouw (project voorgesteld aan de Provincie WestVlaanderen en Stad Brugge).
b. het educatief gedeelte waar de werkgroep en de lokale organisatie voor 		
instaan.
De projectomschrijving uit dossier NZ 2015-010 vermeldt duidelijke en
concrete doelstellingen..
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Hoe ga je dat doen?
In een stappenplan (6.4 op het aanvraagformulier) maak je duidelijk dat je nadacht over de
verschillende stappen die je moet zetten en hoe die stappen elkaar logisch opvolgen. Denk
bij het uitwerken van je stappenplan ook na over de duurzaamheid van je project (6.8 op het
aanvraagformulier). Beperk je niet alleen tot ecologische duurzaamheid, maar denk ook na
over financiële zelfredzaamheid, wat er zal gebeuren eens de subsidie afloopt (zie ook 3.4).

Meetbaarheid en indicatoren (zie 6.7 op het aanvraagformulier en
art. 16 reglement)
Subsidieverstrekkers willen weten of er echt iets goeds met hun geld is gebeurd en of
de investering zin had. Dit is geen extreme hang naar controle. Het komt voort uit het
bewustzijn dat de subsidies uit belastinggeld afkomstig zijn en je daar voorzichtig en
zorgzaam mee omspringt.
Meten is dus nodig, maar tegelijk ook heel moeilijk. Maak voor jezelf uit wanneer een
project geslaagd is. Als je daar nu goed over nadenkt, maak je de verslaggeving later
eenvoudiger (zie hoofdstuk 7).
Meet niet alleen je activiteiten: het is veel belangrijker om je doelstelling te bereiken, om
impact te hebben. Eigenlijk willen wij niet weten of je bijvoorbeeld 5 of 6 schoppen en 3
boormachines hebt gekocht. We willen weten of het bedrijfje waarvoor je die schoppen en
boren kocht, nu op eigen benen kan staan. En of de situatie van de mensen is verbeterd.

Vorming geven in India
Er wordt halfweg en op het einde een evaluatie voorzien. Bij de evaluatie gaan we op
volgende manier werken: - evaluatie van de opleiding (inhoud, methode, hantering en
uitvoering) - groepswerk - semigestructureerde vraaggesprekken - Bespreking van de
notulen - Gestructureerde vragenlijst
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Er zijn twee hoofdthema’s bij de evaluatie: verloop en resultaat: Bij het verloop wordt
rekening gehouden met alles wat gerealiseerd werd en hoe goed het werkte – interne
structuren en mechanismes worden onderzocht. Bij het resultaat wordt gekeken naar
welke invloed (bewust en onbewust) het project had op de betrokken begunstigden.
Het is van vitaal belang dat de evaluatie participatief gebeurt en zowel de
begunstigden als de medewerkers van SCAD erin betrokken worden op alle vlakken !!!
Project NZ 2016-009 durft breed te evalueren

FINANCIËN
Een goed project heeft een goede begroting. Aan de ene kant lijst je alle verwachte
kosten op en geef je dus op voorhand al aan waarvoor je welk bedrag vraagt.
Daartegenover staan de inkomsten. Inkomsten zijn bijvoorbeeld: subsidie van
de Provincie, andere subsidies, een financiële eigen inbreng verzameld door
fondsenwerving, donaties…

Hoeveel kun je maximaal vragen en wat is de eigen inbreng
(zie art. 8 en 9 reglement)
Soort ondersteuning bedrag

Eigen inbreng

Investeringssubsidie

Max. 3 schijven van 20.000 euro

min. 25 %

Projectsubsidie

Max. 3 schijven van 10.000 euro

min. 25 %

Samenwerkings-

Niet gedefinieerd

Niet gedefinieerd

Niet gedefinieerd

Niet gedefinieerd

overeenkomst
Noodhulp

We peilen ook naar wat je organisatie - hier of in het Zuiden - in het project inbrengt.
Dit kan financieel zijn, maar ook via arbeid of materiële zaken. Dit laatste moet je dan
uitdrukken in ‘centen’, je kleeft er met andere woorden een financiële waarde op.
Sommige projecten doen aan voorfinanciering. Die voorfinanciering wordt dan
‘goedgemaakt’ door opbrengsten van het project. Zorg dat je stappenplan duidelijk
vermeldt hoe je die voorfinanciering realiseert: wie schiet het geld voor?
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Soorten kosten (zie art. 8 en 9 reglement)
• Investering: Uitgave om duurzame kapitaalgoederen aan te schaffen (gebouwen,
gronden, machines…).
• Verbruiksgoederen: Al de goederen die consumenten kopen om in hun behoeften te
voorzien. Dit kunnen behalve tastbare goederen ook diensten zijn (kleding, voeding,
technische apparatuur, verzekeringen, brandstof…).
• Werkingskosten: Uitgaven i.f.v. de omkadering van het project. Kosten voor
administratie, vormingen, promotie, onkostenvergoedingen…
• Andere: Vooraf moeilijk te definiëren, maar het kan bv. gaan om de oprichting van
een roterend fonds voor microkredieten. Of de opstart van een mutualiteit met een
reservefonds…

Wat kan niet? (zie art. 6 reglement)
Reis- en verblijfskosten, studiebeurzen en kosten gemaakt voor de datum dat het
project ingediend werd, komen niet in aanmerking. Dit zijn categorieën die voor zich
spreken.
Maar ook kosten die eigen zijn aan de reguliere, permanente of gewone werking van
de organisatie in het Zuiden kun je niet inbrengen. ‘Regulier’, ‘permanent’en ‘gewoon’
zijn begrippen die voor interpretatie vatbaar zijn. De geest van het reglement is dat er
impulsen worden gegeven voor een nieuwe werking of antwoorden op heel specifieke
noden. We zijn op zoek naar organisaties die binnen die geest van het reglement
initiatieven opzetten.
Zodus komt bijvoorbeeld wel de bouw en inrichting van een ziekenhuis in aanmerking,
maar niet de loonkost van de dokters.
Dus wel de kosten voor de opstart van een landbouwproject (loonkosten van een expert
die het project mee op poten zet, eerste aankopen, vormingen), maar niet de (loon)
kosten voor de dagelijkse werking eens het project draait.
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Verantwoording (zie art. 8 reglement)
Je maakt een overzicht van welke kosten je waarvoor zult maken. Voor bedragen van
meer dan 5.000 euro vragen we minstens 1 offerte. Die mag in de lokale munt, maar
moet in je aanvraag omgerekend worden naar euro.
Bij de rapportage achteraf is het gemakkelijk om de gemaakte kosten te linken aan de
begroting uit je aanvraagdossier.
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PROCEDURE
Indienen (zie art. 12 reglement)
Elk jaar zijn er twee periodes waarin je projecten kunt indienen. De ultieme datum
om je project in te dienen is 31 maart of 30 september. Je dient digitaal in bij
iemand van het Wereldhuis. Zorg dat je de nodige bijlages mee indient (zie 8.2 op het
aanvraagformulier). Als het Wereldhuis je aanvraag ontvangen heeft, sturen we je een
ontvangstbevestiging. Als je die niet krijgt, neem dan zeker contact met ons op.
Wij nemen graag je dossier eens op voorhand met je door, dus nog voor je je aanvraag
indient. Of we willen het dossier op voorhand nalezen, om tips te kunnen geven waar
het beter kan. Dit is geen garantie op een positief advies, maar het zal je dossier - en je
project - wel ten goede komen. Wacht niet tot vlak voor de ultieme indiendatum om ons
te contacteren: hoe vroeger je ons je aanvraag bezorgt, hoe meer tijd we nog hebben.

De adviescommissie (zie art. 14 reglement)
De adviescommissie - het woord zegt het - adviseert de deputatie over het al dan niet
goedkeuren van dossiers. Deze commissie bepaalt ook de hoogte van het toegekende
bedrag en het aantal schijven. Het advies van de commissie is niet bindend: het is de
deputatie die de definitieve beslissing neemt. Maar slechts hoogst uitzonderlijk wordt
het oordeel van de adviescommissie niet gevolgd.
In de adviescommissie zetelen mensen met verschillende achtergronden en ervaring: uit
de derde pijler, uit de vierde pijler, met ervaring in verschillende continenten, iemand van
een lokale overheid… Deze adviescommissie komt kort na elke indiendatum samen en
bespreekt dan 50 à 60 dossiers per dag. Zorg dus dat je dossier helder en to the point is.

Waar letten de leden van de adviescommissie op? (zie art. 7
reglement)
In het reglement vind je alle aspecten waar de commissie rekening mee houdt. De leden
stellen onmiddellijk diverse vragen. Wat is de nood? Biedt het project een antwoord op
deze nood? Wordt het project gedragen in Noord en Zuid? Hoe duurzaam is het project?
Wordt er naar zelfstandigheid en zelfbedruipendheid gestreefd? Is er eigen inbreng? Zijn
de kosten te verantwoorden in vergelijking met de baten? Is er ruimte voor inspraak?
Voor samenwerking? Wat is de rolverdeling: wie doet wat?
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Mogelijke beslissingen
Positief advies: Het project wordt zonder voorbehoud goedgekeurd. Het bedrag kan
wel anders zijn dan wat je vroeg. Er wordt uitbetaald in een, twee of drie schijven.
Op voorwaarde dat: Het project is net niet duidelijk genoeg. Er is nog iets onduidelijk
of er ontbreekt iets: een bijlage, een concrete financiële planning, je activiteiten in
West-Vlaanderen,... Er wordt een voorwaarde opgelegd aan de goedkeuring. Pas als aan
de gestelde voorwaarden is voldaan, wordt de subsidie uitbetaald. Het dossier moet
daarvoor niet terug naar de adviescommissie.
Bijkomende info: De adviescommissie vindt het dossier waardevol, maar er zijn
nog te veel gaten en vragen om goed te keuren. Of er is teveel onduidelijkheid om de
inhoud van het project te kunnen inschatten. Er wordt bijkomende info gevraagd aan de
indiener van het project. Die bijkomende info is zo essentieel dat het project opnieuw
moet worden voorgelegd op de volgende adviescommissie. Je moet geen nieuwe
aanvraag indienen, het volstaat de bijkomende info te bezorgen.
Negatief advies: Het project wordt afgekeurd. Je kunt een nieuwe projectaanvraag
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indienen om op de volgende adviescommissie voor te leggen. Dat is dan wel een volledig
nieuwe aanvraag.
Wordt je dossier afgekeurd of wordt er extra info gevraagd, dan kun je altijd contact
opnemen met de medewerkers van het Wereldhuis. Wij helpen je graag verder. Het is
ook niet omdat één dossier afgekeurd wordt, dat je de volgende keer minder kans zou
maken op goedkeuring van een nieuwe aanvraag.

RAPPORTERING (ZIE ART. 16 REGLEMENT)
Timing
Wil je een volgende schijf van de toegekende ondersteuning ontvangen, of wil je dat
het saldo van de laatste schijf wordt uitbetaald, dan moet je eerst rapporteren. Je
rapporteert maximaal twee jaar na de ontvangst van een schijf van de ondersteuning .
Loopt het project vertraging op door niet te voorziene omstandigheden (oorlog,
droogte, epidemie, aardbeving…) en kun je daardoor niet rapporteren? Dan moet je
contact opnemen met het Wereldhuis en vinden we wel een oplossing.

Documenten
We werken met belastinggeld en gaan daar uiterst zorgzaam mee om. Maar dit
impliceert ook een aantal regels. Rapporteren doe je via het sjabloon op onze website.
Op basis van die rapportering kunnen wij inschatten of we kunnen overgaan tot
uitbetaling van een volgende schijf of saldo:
• Een bewijs van overschrijving van de subsidie naar het initiatief in het Zuiden.
• Een gedetailleerd overzicht van de gemaakte kosten, samen met de vermelding waar
alle facturen en bewijzen bijgehouden worden. We moeten dus niet alle bonnetjes
hebben, je moet ze wel 10 jaar bijhouden.
• Een werkings- en evaluatieverslag dat de resultaten van het initiatief weergeeft,
ondersteund met fotomateriaal. Steek daar werk in. Zorg ook voor duidelijke foto’s.
Dat maakt jullie project - dat we anders vaak alleen kennen van de aanvraag - tastbaar
voor ons. Durf ook te zeggen wat er misloopt. Niet alles lukt! We weten dat werken
in het Zuiden dikwijls niet evident is. Wij zijn meer met eerlijke dan met opgesmukte
verslagen. Als we weten waar het misloopt, kunnen we jullie misschien helpen.
• Een verslag van de concrete educatieve/sensibiliserende acties in verband met dit
initiatief in West-Vlaanderen en van de eventuele financiële acties in West-Vlaanderen.
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VEEL SUCCES!
Deze inspiratiegids is een realisatie van de Provincie West-Vlaanderen.
We danken de leden van de adviescommissie en de projecten voor hun inbreng en
medewerking aan deze inspiratiegids.
Alle info, sjablonen en reglementen vind je terug op onze website.
Vanaf nu is het aan jullie. Aarzel niet om vooraf contact te nemen met ons…
Voor vragen of opmerkingen, neem gerust contact op:
Wereldhuis West-Vlaanderen
Hugo Verrieststraat 22
8800 Roeselare
Tel. 051 26 50 50
wereldhuis@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/wereldhuis
Het provinciebestuur West-Vlaanderen steunt al heel lang projecten in het
Zuiden. Tegelijk ondersteunt het initiatieven voor een groter draagvlak voor
ontwikkelingssamenwerking in West-Vlaanderen.
WORD WERELDBURGER
Uithangbord van het Wereldhuis is de campagne Word Wereldburger. Onder deze
noemer komen veel initiatieven samen. Wereldburgerschap overstijgt de oude
tegenstellingen tussen Noord en Zuid. Het benadrukt dat we samen op dezelfde
aarde leven. Iedereen, veraf en dichtbij , nu en in de toekomst, moet op die wereld
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menswaardig kunnen leven. En daarvoor moet iedereen verantwoordelijkheid nemen:
oud, jong, scholen, ondernemers, organisaties, …
Het Wereldhuis trekt resoluut de kaart van wereldburgerschap.
We organiseren educatieve en sensibiliserende activiteiten, geven info op maat,
brengen organisaties en mensen samen, ondersteunen initiatieven, …
Het Wereldhuis is een plek voor alle wereldburgers.

39

WORD
WERELDBURGER
Wereldhuis West-Vlaanderen

GLOBALISERING
IS TWEERICHTINGSVERKEER

DIVERSITEIT
MAAKT ONS STERKER

MONDIALE
BETROKKENHEID
BEGINT BIJ JEZELF

DUURZAME
ONTWIKKELING
VOOR NU EN LATER

MENSENRECHTEN
VOOR IEDEREEN, ALTIJD EN OVERAL

VREDE
IS MENSENWERK
EVENWICHTIGE
VERDELING
OP WERELDSCHAAL

BURGERS EN SAMENLEVING
NEMEN VERANTWOORDELIJKHEID
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INSPIRATIEGIDS
REGLEMENT ZUIDEN
Wereldhuis West-Vlaanderen
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Provinciaal forum voor relaties met het Zuiden

Hugo Verrieststraat 22
8800 Roeselare
t 051 26 50 50
e wereldhuis@west-vlaanderen.be
www.facebook.com/wereldhuiswvl
www.west-vlaanderen.be/wereldhuis

