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SUBSIDIEREGLEMENT S-PLUSGROEPEN – VERSIE 09-2020 

Wie zijn we? Plussers met pit?

S-Plus streeft aan de hand van thema’s naar de verbetering van de 
gezondheid en welzijn van plussers en hun volwaardige participatie 
aan het maatschappelijk en politiek leven. De focus ligt op je goed 
voelen, ongeacht je leeftijd. Voor ons is niemand te jong om aan-
dacht te besteden aan gezondheid en je wel in je vel te voelen. Voor 
ons is niemand te oud om nog bij te leren of mee te tellen.

Bij ons gaat het niet om je leeftijd, maar om wat er in je zit.  
Ben je 50 plus of al ruim 80 plus? Het gezicht van S-Plus is niet de 
werkende vijftiger, de zorgende opa of de bejaarde dame. Het zijn ze 
allemaal. Iedereen die zich kan vinden in ons laagdrempelig aanbod 
van activiteiten, thema’s en acties is welkom. S-Plus is er voor alle 
plussers met pit. 

We proberen zo een fijne tijd samen te creëren met ruimte om 
te leren. Wij willen dat iedereen op een actieve manier ouder kan 
worden en volwaardig blijft deelnemen aan het sociale leven, hierbij 
hebben wij extra aandacht voor kwetsbare groepen. Onze belangrijke 
drijfveer is dan ook het scheppen van een band door het delen en 
uitdragen van gezamenlijke waarden en normen, nieuwe mensen te 
ontmoeten en samen te ontspannen en te leren.

Met een scherpe blik geven we een kritische noot wanneer evoluties 
in de samenleving niet binnen onze idealen passen. Indien nodig gaan 
we over tot sociale actie om onze eisen kracht bij te zetten. Wij staan 
op de barricades voor onze gezondheid(szorg) en welzijn. Zo 
maken we ook anderen bewust van de uitdagingen op vlak van 
gezondheidsgelijkheid. We werken samen met anderen aan initiatieven 
om alternatieven aan te bieden en letterlijk en figuurlijk tot een 
gezonde samenleving te komen. Een gezonde samenleving is er één 
waar gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar is voor alle plussers 
en welzijn belangrijker is dan winst.  

We benoemen problemen, leren van elkaar en laten ons inspireren 
door anderen. Hierdoor komen we tot creatieve antwoorden op 
samenlevingsvraagstukken en denken we actief na over het beleid. 
Zo bouwen we mee aan een gezonde samenleving waar ook toe-
komstige generaties de vruchten van kunnen plukken.

De S-Plus groepen verbinden en verenigen plussers op lokaal en buurt-
niveau. Zo versterken ze het sociale weefsel in onze samenleving. Zo 
werken we mee aan een solidaire, democratische open en inclusieve 
maatschappij. Onze groepen worden getrokken door fantastische 
vrijwilligers, die zorgen voor het bestuur en de inhoudelijke werking. 
Voor hulp en advies kunnen onze vrijwilligers rekenen op de lokale 
S-Plus medewerkers.

We geven subsidies aan twee soorten groepen: de bestaande groepen 
krijgen een werkingsbudget, de nieuwe groepen krijgen het eerste jaar 
een startbudget.

Waarvoor kan je een werkingsbudget 

krijgen?

We ondersteunen de S-Plusgroepen door hen jaarlijks een werkings-
budget te geven. Groepen kunnen die subsidies gebruiken voor het 
organiseren van hun werking en activiteiten. Op die manier dragen 
we allemaal samen de missie en visie van onze organisatie uit.

De activiteiten, projecten en acties van de groepen kunnen verschillende 
doelen bereiken:

• ontmoeting, samenzijn en verbinding stimuleren
• informeren en bijleren over de S-Plus thema’s
• actievoeren en sensibiliseren

Wie kan de subsidies krijgen? 

We geven subsidies aan twee soorten groepen: de startende groepen 
krijgen het eerste jaar een startbudget, de bestaande groepen krijgen 
een werkingsbudget.

1.MINIMUMBASISVOORWAARDEN WERKINGS-
BUDGET BESTAANDE GROEPEN 
S-Plus groepen krijgen een budget voor het organiseren van hun 
werking en activiteiten als ze:

• meewerken aan het behalen van de doelstellingen uit het 
beleidsplan van S-Plus en onze thema’s en projecten actief 
mee uitdragen.

• de missie en visie van S-Plus mee uitdragen.
• inzetten op een gevarieerd aanbod waarin onze functiemix 

(= activiteitenmix ikv de leerfunctie, de maatschappelijke 
bewegingsfunctie en de gemeenschapsvormende functie) 
en alle doelen aan bod komen.

• het huishoudelijk reglement respecteren.
• jaarlijks tegen de afgesproken datum de geactualiseerde 

gegevens  van de groep doorgeven en hun jaarplanning en 
kengetallen indienen.

• jaarlijks minstens 2 toegankelijke activiteiten voor leden en 
niet-leden zelf organiseren. Denk aan de 7 B’s*.

• jaarlijks minimum 1 contactmoment met een educatieve 
medewerker van S-Plus hebben.

• een bankrekeningnummer op naam van de groep doorgeven
• voor de afvaardiging van minstens één bestuurslid op de 

Regionale Participatieraad vrijwilligers zorgen. 
• voorzien in een vrijwilliger die het onthaal van nieuwe vrij-

willigers in de groep op zich neemt.
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2.STARTBUDGET VOOR NIEUWE GROEPEN
Nieuwe S-Plus groepen ontvangen een eenmalig startbudget om het 
eerste werkjaar te overbruggen. Deze subsidie geeft startende groe-
pen de financiële ruimte om lokaal te experimenteren met activitei-
ten, projecten of acties. Nadien krijgen die groepen jaarlijks een bud-
get op basis van hun werking tijdens het voorafgaande kalenderjaar.

Het totale startbudget bedraagt 250 euro, en wordt uitbetaald in 2 
schijven van 125 euro. De nieuwe groepen krijgen de eerste schijf bij 
opstart, en de tweede schijf in het volgende semester.

Meer informatie?

Voor vragen over het subsidiereglement en de aanvraagprocedure, 
maar ook voor inhoudelijke ondersteuning, kan je steeds terecht bij 
jouw regionale S-Plus secretariaat:

  *Denk aan de 7 B’s van toegankelijkheid!

Wil je jouw activiteit toegankelijk en laagdrempelig maken, zodat iedereen kan komen en zich welkom voelt? Neem eens de 7 B’s door:

• Bekendheid: is het aanbod bekend bij de doelgroep die je wil bereiken? Heb je het breed gecommuniceerd?
• Bereikbaarheid: is het aanbod fysiek, ruimtelijk en in de tijd toegankelijk? Bijvoorbeeld: kan je met het openbaar vervoer komen? Is 

het gebouw of de zaal toegankelijk/rolstoelvriendelijk?
• Betaalbaarheid: vormt de prijs van het aanbod geen drempel? Kan je een kansentarief voorzien?
• Beschikbaarheid: zijn de administratieve voorwaarden om deel te nemen niet te ingewikkeld? Bijvoorbeeld: kan je je op verschillende 

manieren inschrijven? Heb je niet teveel extra documenten nodig?
• Begrijpbaarheid: is de informatie over het aanbod begrijpbaar? Communiceren jullie op een heldere manier?
• Bruikbaarheid: is het aanbod bruikbaar voor de doelgroep? Voldoet het aan de noden en behoeften?
• Betrouwbaarheid: wordt het aanbod en jouw organisatie als betrouwbaar aangevoeld? Heb je aandacht voor mentale drempels zoals 

angst voor vooroordelen of discriminatie?

S-Plus Antwerpen
Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen 
Regio Antwerpen 03 285 43 36  
Regio Mechelen 015 28 03 48 
Regio Turnhout 014 40 92 80 
antwerpen@s-plusvzw.be

S-Plus Brussel-Halle-Vilvoorde
Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel 
02 546 15 29  
brabant@s-plusvzw.be

S-Plus Leuven
Mechelsestraat 70, 3000 Leuven  
016 20 88 69  
brabant@s-plusvzw.be 

S-Plus Limburg
Guffenslaan 38 a, 3500 Hasselt 
011 27 83 00  
limburg@s-plusvzw.be

S-Plus Oost-Vlaanderen
Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde  
09 333 57 73  
o-vl@s-plusvzw.be 

S-Plus West-Vlaanderen
Pres. Kennedypark 2, 8500 Kortrijk  
056 23 03 88 
s-plus.wvl@s-plusvzw.be   


