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Reglement 

Artikel 1. Doel en kader 

§ 1. Dit aanbod ondersteunt teams in het organiseren van activiteiten die het teamgevoel en de 
samenhorigheid versterken, de onderlinge contacten stimuleren en die een cultureel, sportief of 
maatschappelijke inhoud hebben. 

§ 2. Dit reglement regelt wie in aanmerking komt voor deze ondersteuning, de criteria en de 
procedure.  

Artikel 2. Voorwaarden 

• Enkel actieve personeelsleden kunnen genieten van dit aanbod (dit aanbod geldt dus niet 
voor gepensioneerde leden). 

• Enkel culturele, sportieve of maatschappelijke projecten worden ondersteund. Indien het 
een louter sportief project is, kunnen de initiatiefnemers zich eerst richten tot de KSGS. 

• Het initiatief voor het project komt vanuit de medewerkers zelf en wordt volledig 
georganiseerd door de medewerkers. 

• Elke dienst/afdeling/departement/organisatie kan slechts één maal per jaar een aanvraag 
indienen. De activiteit(en) mag/mogen verspreid worden over het jaar. 

• De projecten worden volledig buiten de diensturen georganiseerd (deelname aan de 
activiteiten kan niet als werktijd beschouwd worden). 

• Minimaal de helft van de medewerkers van de dienst/afdeling/departement/organisatie 
nemen deel aan het project. Iedereen van de dienst/afdeling/departement/organisatie 
moet de kans krijgen om deel te nemen. 

• Alle medewerkers (ook de afwezigen, bv door ziekte) van de dienst/afdeling/ 
departement/organisatie ontvangen een uitnodiging voor de activiteit(en). 

• Minimaal de helft van de deelnemers op de activiteit(en) is lid van SodiGent.  
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• De projecten dragen bij tot een positieve uitstraling van SodiGent en hebben een positieve 
invloed op de teamspirit van de dienst/afdeling/departement/organisatie. 

• Binnen de week na uitvoering van het project bezorgen de contactpersonen een verslag 
met fotomateriaal. In samenspraak met SodiGent kan dit materiaal gebruikt worden ter 
promotie van het aanbod. 

• De ondersteuning van vzw SodiGent wordt vermeld in de communicatie. 

• Uitzonderingen op de voorwaarden zijn mogelijk mits goed onderbouwde motivering. 

• SodiGent kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. 

Artikel 3. Ondersteuning 

• Er is een jaarlijks budget voor deze projecten voorzien bij vzw SodiGent. De projecten 
kunnen worden goedgekeurd zolang het budget bij SodiGent hiervoor toereikend is. 

• Enkel de goedgekeurde projecten ontvangen een ondersteuning. 

• De financiële ondersteuning bedraagt maximum 50 % van de kostprijs van het project. 

• De financiële tussenkomst bedraagt maximum 25 EUR per deelnemend lid van SodiGent. 
Dit bedrag is bedoeld om de deelnameprijs aan de activiteit(en) voor de SodiGentleden te 
verminderen. 

• Horecakosten mogen maximaal voor 15 EUR per persoon ingebracht worden.  

• De jaarlijkse maximumtoelage per project is 2500 EUR.  

Artikel 4. Controles 

• SodiGent heeft het recht alle vormen van controle uit te voeren en/of meer inlichtingen bij 
de contactpersonen op te vragen. De antwoorden dienen binnen een termijn van twee 
weken bezorgd te worden. 

• Het verstrekken van onjuiste informatie kan leiden tot het weigeren of terugvorderen van 
de financiële ondersteuning. 

Artikel 5. Procedure 

• Aanvraag: 
o Mail de aanvraag, met informatie over het project naar sodigent@stad.gent  
o De aanvraag gebeurt minimum een maand voor de uitvoering van het project 

• Goedkeuring 
o Op basis van de voorgelegde informatie formuleert SodiGent een beslissing. 

• Uitvoering 
o De uitvoering van het project gebeurt binnen de termijn die in de aanvraag staat en 

volgens alle bepalingen die in de aanvraag staan 

• Uitbetaling 
o Binnen de week na uitvoering mail je het definitieve aantal deelnemers en hun 

namen naar sodigent@stad.gent  
o Binnen de maand, na uitvoering van het project, stort SodiGent de ondersteuning op 

de rekening van één van de contactpersonen. Dit bedrag is bedoeld om de 
deelnameprijs aan de activiteiten voor de SodiGentleden te verminderen. 

Artikel 6. Inwerkingtreding  

• Dit reglement treedt in werking van 1 januari 2021.  
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