Welzijnsorganisaties worden erkend wanneer ze aan de volgende voorwaarden voldoen:
a) Het statuut hebben van een ‘vereniging zonder winstoogmerk’ of een ‘feitelijke vereniging’.
b) De zetel of secretariaat van de organisatie is in Ieper gevestigd, tenzij uit andere aspecten van
haar doel, werking of organisatiestructuur blijkt dat het in de praktijk gaat om een organisatie
werkzaam in Ieper.
c) Een groot of het geheel van de dienstverlening en activiteiten van de vereniging vindt in Ieper
plaats en/of minstens 5 inwoners van Ieper maken gebruik van dit aanbod.
d) Zich richten op de ondersteuning van personen (of hun verwanten) met een beperking, een
aandoening of psychische of sociale problemen en bijdragen aan emancipatie, participatie en
versterking.
e) De (hoofd)doelstelling van de organisatie is niet het beleven van religie of levensbeschouwing
of het bedrijven van politiek.
f) Het aanbod aan activiteiten is toegankelijk voor alle inwoners van Ieper die aan de
vooropgestelde eigenheid van de doelgroep van de vereniging beantwoorden.
g) Een actieve werking hebben en het bewijs leveren dat de organisatie tijdens het vorige
kalenderjaar de in voorgaande punten d t.e.m. f vermelde activiteit heeft ontwikkeld.
Een erkende welzijnsorganisatie kan:
a) gebruik maken van stedelijke infrastructuur en materialen aan dezelfde voorwaarden als een
erkende Ieperse vereniging.
b) een aanvraag indienen voor een werkingssubsidie.
Welzijnsorganisaties worden beschreven in vier categorieën:
Categorie 1: de welzijnsinstellingen, professioneel georganiseerde welzijnsorganisaties op vlak van
vrije tijd en zorg, maatwerkorganisaties, sociale economieprojecten en een overkoepelend geheel van
verenigingen en organisaties zonder eigen uitgewerkt aanbod met structurele werking van minder dan
3 activiteiten op jaarbasis.
Categorie 2: de lokaal erkende verenigingen met eigen, uitgewerkt aanbod met structurele werking
van minimum 3 activiteiten op jaarbasis die (hoofdzakelijk) werken met vrijwilligers, waarbij individuele
inwoners van Ieper direct genieten van de dienstverlening of deelnemen aan een activiteit zonder dat
lidmaatschap noodzakelijk is en die als methodiek direct bijdragen aan emancipatie, participatie en
versterking van de hoger vermelde kwetsbare doelgroepen.
Categorie 3: de organisaties die kunnen aantonen dat zij een intensieve samenwerking hebben met
stad Ieper en actief participeren in de uitwerking en ondersteuning van de beleidskeuzes van stad
Ieper.
Categorie 4: de organisaties die op vraag van stad Ieper een dienstverlenende opdracht opnemen.
De welzijnsorganisatie kan een werkingssubsidie ontvangen indien zij nog niet door de stad
financieel ondersteund wordt of een subsidie ontvangt:
Categorie 1: gebruik maken van stedelijke infrastructuur en materialen aan dezelfde voorwaarden als
een erkende Ieperse vereniging.
Categorie 2: cfr. Categorie 1 + jaarlijks 350 €
Categorie 3: cfr. Categorie 1 + jaarlijks 600 €
Categorie 4: cfr. Categorie 1 + werkingssubsidie volgens convenant of samenwerkingsakkoord.

