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SUBSIDIECOMMISSIE

• Door de LOKO AV aangesteld

• Beslist over erkenningen en subsidies

• Geeft advies aan LOKO AV
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WERKING



• Twaalf stemgerechtigde leden
• 4 vanuit LOKO

• 4 vanuit kringen 

• 4 vanuit vrije verenigingen

• “Waarnemers”

• Ondervoorzitter LOKO

• Stafmedewerker financiën

• Algemeen beheerder

• …

SUBSIDIECOMMISSIE1
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• Gemiddeld om de drie weken

• Niet in de vakantie

=> let op met timing van aanvragen

SUBSIDIECOMMISSIE1
Timing



• Als aanvrager is een beroep tegen de Subcom mogelijk

• Binnen de 14 dagen na bekendmaken beslissing Subcom

• Beroep besproken op volgende AV LOKO

SUBSIDIECOMMISSIE1
Beroep



VRAGEN?



ERKENNING2



▪ Kringen: automatisch herkend

• 36 kringen

▪ Vrije verenigingen: erkenning om de drie jaar
▪ 68 erkende vrije verenigingen

▪ Deadline: 1 November en 1 maart 
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Voorwaarden

▪ Open & op Leuven gericht
• moet gericht zijn op Leuvense studenten.
• staat open voor alle Leuvense studenten.
• maakt geen verschil tussen studenten die al dan niet lid willen 

worden van de verzoekende erkende vereniging (geen financiële 
drempel).
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Voorwaarden

▪ Open & op Leuven gericht

▪ Actieve, niet winstgevende werking
• mag niet winstgevend zijn.
• is actief en heeft de voorbije 365 dagen minstens twee openbare 

activiteiten zelf georganiseerd zonder samenwerking met andere 
verenigingen.

• werkt actief en objectief aan hun ledenwerving.
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Voorwaarden

▪ Open & op Leuven gericht
▪ Actieve, niet winstgevende werking
▪ Zelfde normen en waarde als LOKO
• Heeft een doel dat in overeenstemming is met de algemene 

principes die LOKO uitstraalt. 
• Ondertekent en verdedigt het doopcharter. Elke erkende vereniging 

moet het doopcharter ondertekenen. Indien zij niet dopen moeten 
zij hiervoor ook een document ondertekenen. 

• Onderschrijft de rechten van de mens (Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens) en de antidiscriminatie wetgeving.

• Streeft de bevordering van het samenleven met de inwoners van 
Leuven na.
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Voordelen

• Lokalenreservering KU Leuven = gratis

• Uitleendienst LOKO

• Uitleendienst KU Leuven

• Toegang tot bepaalde LOKO subsidies

• VZW en verzekering subsidies

• Werkingssubsidies 
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Samenvatting

DEADLINE OP 1 NOVEMBER OF 1 MAART 

GELDIG VOOR 3 JAAR

GEBEURT DOOR DE SUBSIDIECOMMISIE
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VRAGEN?
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• LOKO komt tussen in bestaande kosten

• Vrije verenigingen: 2 opties
• standaard (€ 100)
• engagemensaanvraag (€ 300)

• engagements = 12 uren aan shiften

• Kringen: obv stemmenaantal LOKO AV
• 300 euro basis
• + 75 euro per extra stem op de LOKO AV

• Vb: 4 stemmen => €300 + (4-1)*€75 = €525

WERKINGSSUBSIDIE3



• 12 engagementsuren
• Ter verbetering band LOKO <-> vrije verenigingen
• Op LOKO evenementen
• Niet voldaan => sanctie
• Timing in onderling overleg

WERKINGSSUBSIDIE3
Engagement



• Deadline: 1 december en 1 april
• 1 april-deadline => geen engagement + €50 standaard

• Deadline bewijsmateriaal indienen: 15 juni
• Bewijsmateriaal = minstens twee openbare activiteiten

• Activiteit mag niet louter recreatief zijn
• Activiteit moet in Leuven zijn
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DEADLINE OP 1 DECEMBER OF 1 APRIL

DEADLINE BEWIJS OP 15 JUNI

BEWIJS VAN MINSTENS 2 OPEN EVENEMENTEN
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Subsidie Belgisch 

staatsblad + 

verzekeringssubsidies
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SUBSIDIE BELGISCH STAATSBLAD

• Aanmoedigen vzw structuur

• Terugbetaling neerlegging 
VZW (1x/jaar)

• Terugbetaling oprichting VZW 
(1x/vereniging)

• Bankrekeningsuitreksel als 
bewijs

DEADLINE 1 DECEMBER (EN 1 APRIL) 

Subsidie Belgisch staatsblad + 
verzekeringssubsidies4

Enkel voor erkende vrije verenigingen & kringen



VERZEKERINGSSUBSIDIE 

• Bestuursaansprakelijkheids-
verzekering

“De verzekering BA Bestuurder beschermt je tegen alle 
financiële schadeclaims van derden die je aansprakelijk 
houden voor je fouten als bestuurder.”

• Geplafonneerd bedrag (€100)

• Betalingsbewijs nodig

DEADLINE 1 DECEMBER EN (1 APRIL) 

Enkel voor erkende vrije verenigingen en kringen

4 Subsidie Belgisch staatsblad + 
verzekeringssubsidies



KOST NEERLEGGING STATUTEN

BESTUURSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

DEADLINE 1 DECEMBER (EN 1 APRIL)

BANKREKENINGSUITREKSEL ALS BEWIJS

4
Samenvatting

Subsidie Belgisch staatsblad + 
verzekeringssubsidies



VRAGEN?
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PROJECTSUBSIDIES5
Wie?

Kringen

Erkende vrije 
verenigingen

Leuvense 
studenten

LOKO

1

2

3

4



Kleine 
projectsubsidie

Grote 
Projectsubsidie 

< €1000
21 dagen voor aanvang
Toegekend Subcom

> €1000  
40 dagen voor aanvang
Toegekend LOKO AV,
met advies Subcom

2 soorten

PROJECTSUBSIDIES5



Aanvraagprocedure

• Wat moet er in de aanvraag:
• Een uitgebreide beschrijving van het evenement
• Het geplande tijdstip en de geplande locatie van het evenement
• De volledige gedetailleerde begroting, met daarbij een vermelding 

waar er nog subsidies worden aangevraagd en eventuele sponsors of 
andere inkomstenbronnen

• Het bedrag dat aangevraagd wordt
• Een verplichte schatting van het aantal deelnemers en het 

doelpubliek

• Via mail naar beheer@loko.be of subsidietool

PROJECTSUBSIDIES5
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Voorwaarden

• Niet louter recreatief (zoals een TD of cantus);
• is, indien politiek, pluralistisch;
• Wordt tweetalig gecommuniceerd, tenzij de activiteit van die 

aard is dat ze maar in één taal gevoerd kan worden;
• Is Leuvensbreed: er wordt geen voorrang gegeven aan eigen 

leden en er worden geen aparte inkomprijzen gehanteerd of 
financiële voordelen toegekend aan de leden;

• is, op zichzelf, niet winstgevend;
• Vermeldt LOKO in zijn promotie

PROJECTSUBSIDIES5



Bewijs
• Welk bewijs?

• Kort verslag van event (verloop, aantal bezoekers, 
communicatie)

• Uiteindelijke gemaakte kosten + inkomsten 

• Indicatie kosten voor LOKO subsidie

• Rekeningen, facturen of bewijslasten t.w.v. gesubsidieerd 
bedrag

• Hoe?
• Via beheer@loko.be of via de subsidietool

• Wanneer?
• Binnen de 30 dagen na het evenement

PROJECTSUBSIDIES5
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Speciale bepalingen

• Voorschot mogelijk
• Op aanvraag

• Mits toestemming beheerder LOKO

• Cultuur/sportreis
• Subsidie mogelijk voor 1 cultuur/sportactiviteit 

• Lustrum
• Mogelijkheid tot uitzondering op Leuven-brede activiteit

PROJECTSUBSIDIES5



Samenvatting

MOGELIJK VOOR IEDEREEN

AANVRAAG 21 OF 40 DAGEN OP VOORHAND DOORSTUREN

VOLDOET AAN VOORWAARDEN

BEWIJS BINNEN 30 DAGEN DOORSTUREN
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VRAGEN?



CONCLUSIE6

AANVRAGEN VOOR VOLGEND JAAR MOGELIJK VANAF 1/8/2020

AANVRAGEN MOGEIJK VIA BEHEER@LOKO.BE OF SUBSIDIETOOL

LEES ZEKER VOLLEDIGE SUBSIDIEREGELEMENT 

INTERESSE IN SUBCOM => MAIL BEHEER@LOKO.BE

mailto:BEHEER@LOKO.BE


VRAGEN?


