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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

  

Het onderstaand reglement is van toepassing op de projectoproepen van  vzw TER WILGEN FONDS.  
  

Artikel 1:   
De oproep wordt gedaan door vzw TER WILGEN FONDS, Zomerstraat 8, 9800 DEINZE.   
De communicatie zal enkel via project@terwilgenfonds.be gebeuren.   
De vzw is vrij in het aangaan van alle communicatie. Over de besluitvorming wordt er niet 
gecommuniceerd.  
  

Artikel 2:   
Het fonds beoogt elk jaar een projectoproep te doen . 
 
Artikel 3:   
Het volledig bedrag dat wordt uitgetrokken voor de projectondersteuning, de ondersteuning per 
project en het aantal ondersteunde projecten, wordt jaarlijks intern vastgelegd.  
  

Artikel 4:   
Een interne jury zal beslissen wie er projectondersteuning zal krijgen. We behoeden ons voor 
belangenvermenging. Ze kan daarbij beroep doen op onafhankelijke adviseurs. Onderstaande 
gegevens zijn een meerwaarde:  
−  het initiatief heeft een voorbeeldfunctie en kan als inspiratiebron dienen voor andere projecten;  
−  het intergenerationeel aspect;  

−    aandacht voor de meest kwetsbaren in de samenleving; −    

vrijwilligerswerk heeft een belangrijke rol in het project.  
De projectensteun is nooit individueel ondersteuning en dekt in principe nooit meer dan 50 procent 
van het ingediende budget. De bestedingen van de gelden moeten ten laatste12 maanden na 
toewijzing gestaafd worden. Na het voorleggen van de bewijstukken zal men overgaan tot de 
uitbetaling.  
Een positieve beoordeling van een project geeft geen garantie op steun bij het indienen van 

eenzelfde project bij een volgende oproep.   

Artikel 5:    
De deelname aan deze projectoproep staat open voor verenigingen die gevestigd zijn op het 
grondgebied van Deinze.   
  

Artikel 6:   

Chronologie van het Project  
De projectoproep wordt kenbaar gemaakt vanaf 1 januari van het betreffende jaar.  
De inschrijvingen dienen tegen uiterlijk 1 april van hetzelfde jaar in ons bezit te zijn. De 
beslissingen van de jury worden uiterlijk tegen 1 juli van dat jaar bekend gemaakt en op de website 
gepubliceerd.     
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Artikel 7:   
Om geldig deel te nemen aan de projectoproep moet de projectaanvraag door de deelnemer correct 
en volledig in het Nederlands ingevuld zijn en per e-mail verzonden worden naar het e-mailadres 
project@terwilgenfonds.be.   
Het aanvraagformulier is downloadbaar van de website www.terwilgenfonds.be.  De 
deelnemers krijgen een e-mail als bewijs van ontvangst.  
  

Artikel 8:   

Wetgeving      
De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving en worden geïnterpreteerd 
en uitgevoerd conform het Belgische recht.  
Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke 
niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde 
rechtbank te Gent.   
  

Artikel 9:  
Door aan de projectoproep deel te nemen gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met 
het reglement.  
Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de  betrokken 
deelnemer en/of begunstigde van de fraude.  
De organisator behoudt zich het recht om de oproep of het verloop ervan te wijzigen of te 
beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of 
omstandigheden buiten zijn wil om.  
De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich voordoen 
tijdens het verloop van de oproep, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van e-
mailberichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.  
Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.  
De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of 
personen, als gevolg van de deelname aan de oproep of gebruik of inzet van de verkregen 
middelen. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisator. De 
organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht het project op elk door haar 
gewenst moment te beëindigen, te verlengen of te wijzigen.  
  

Artikel 10 :  
De persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen worden bewaard en worden elektronisch 
verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy 
met betrekking tot de persoonlijke gegevens.  
U heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie op te vragen en mogelijks aan te passen. 
Daartoe stuurt u een schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde adres.       
  

Artikel 11:  
De verenigingen geven toestemming aan de vzw om, via onze website, www.terwilgenfonds.be de 
gekozen projecten bekend te maken.  
De vzw Ter Wilgen Fonds heeft ten allen tijde het recht om gegevens en fotomateriaal te gebruiken 
voor publicitaire doeleinden rond nieuwe projectoproepen. 
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