Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van XXX houdende de erkenning
en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen

Tabel met activiteitenmodules
KEUZEWIJZER
Deze tabel geeft de invulling van de activiteitenmodules voor de verschillende categorieën van verenigingen weer.
Een gewestelijke ledenvereniging van het type 1 of 2 vervult jaarlijks minimaal 10 modules. Deze kunnen vrij worden
gekozen, mits in cluster 1 minimaal twee modules worden verwezenlijkt en in cluster 2 tot en met 4 telkens minimaal twee
verschillende modules worden verwezenlijkt.
Een regionale vereniging van het type 1 vervult jaarlijks minimaal 7 modules. Deze kunnen vrij worden gekozen, mits in
cluster 1 minimaal drie modules worden verwezenlijkt en in cluster 4 minimaal één module wordt verwezenlijkt. De invulling
van cluster 2 en 3 is voor regionale verenigingen van het type 1 optioneel.
Een regionale vereniging van het type 2 vervult jaarlijks minimaal 10 modules. Deze kunnen vrij worden gekozen, mits in
cluster 1 minimaal drie modules worden verwezenlijkt en in cluster 4 minimaal één module wordt verwezenlijkt. De invulling
van cluster 2 en 3 is voor regionale verenigingen van het type 2 optioneel.
Een regionale vereniging van het type 3 vervult jaarlijks minimaal 10 modules. Deze kunnen vrij worden gekozen, mits in
cluster 1 minimaal twee modules worden verwezenlijkt; in cluster 2 minimaal één module worden verwezenlijkt en in cluster 3
tot en met 4 telkens minimaal twee verschillende modules wordt verwezenlijkt.
De gewestelijke koepelvereniging vervult jaarlijks minimaal 10 modules. Deze kunnen vrij worden gekozen mits in cluster 1
minimaal één module wordt verwezenlijkt en in cluster 2, 3 en 4 telkens minimaal 2 verschillende modules worden
verwezenlijkt.
Een gewestelijke thematische vereniging vervult jaarlijks minimaal 8 modules. Deze kunnen vrij worden gekozen, mits in
cluster 1 minimaal twee modules worden verwezenlijkt en in cluster 2 minimaal twee verschillende modules worden
verwezenlijkt. De invulling van cluster 3 en 4 is optioneel.
Per module zijn er specifieke voorwaarden per categorie. Deze zijn opgenomen in de tabel. Voor een aantal modules zijn er geen
specifieke voorwaarden geformuleerd. Voor deze modules werd de tabel blank gelaten. Waar de tabel is gearceerd is de
overeenkomstige module niet voorbehouden voor deze categorie.

Pagina 1 van 6

Cluster

Doelstelling
Cluster

Modules

Informeren, sensibiliseren en mobiliseren van de bevolking voor
natuur of milieu en leveren van een bijdrage aan de verbetering
1 hiervan

Staving (te
integreren in
voortgangsrapport)

Categorie van verenigingen en
Gewestelijke
Gewestelijke
ledenledenvereniging
vereniging
TYPE 1
TYPE 2
minstens 10
minstens 10
modules per
modules per
jaar
jaar

totaal aantal te realiseren modules
Regionale
Regionale
Regionale
vereniging
vereniging
vereniging
TYPE 1
TYPE 2
TYPE 3

Gewestelijke
koepelvereniging

Gewestelijke
thematische
vereniging

minstens 7
modules per
jaar

minstens 10
modules per
jaar

minstens 10
modules per
jaar

minstens 10
modules per
jaar

minstens 8
modules per
jaar

minstens 2
modules

minstens 3
modules

minstens 3
modules

minstens 2
modules

minstens 1
module

minstens 2
modules

minstens 2
modules

ontsluit aan haar leden minstens minstens vier keer per
jaar informatie rond actuele natuur- of
milieugerelateerde dossiers in de regio, Vlaanderen of
1.1 Europa.
realiseert jaarlijks AANTAL activiteit(en) die als doel
hebben de brede bevolking te sensibiliseren, informeren
en mobiliseren voor natuur of milieu. Daarop zijn
1.2 telkens minstens AANTAL deelnemers aanwezig.
realiseert jaarlijks (samen met haar lidverenigingen)
AANTAL initiatief/ven dat/die als doel heeft/hebben de
brede bevolking of specifieke doelgroepen te
sensibiliseren, informeren en mobiliseren voor natuur of
milieu. Daarbij blijkt het gezamenlijk bereik van in
1.3 totaal minstens AANTAL verschillende personen.
realiseert jaarlijks (samen met haar lidverenigingen)
AANTAL initiatief/ven dat/die de brede bevolking of
specifieke doelgroepen in staat stelt/stellen een
bijdrage te leveren aan het verbeteren van natuur of
milieu. Daarbij blijkt het gezamenlijk bereik van
1.4 AANTAL verschillende personen.

6 activiteiten,
15 deelnemers

6 activiteiten,
15 deelnemers

6 activiteiten,
15 deelnemers

6 activiteiten,
20 deelnemers

1 initiatief, 500
personen

2 initiatieven,
2000 personen

2 initiatieven,
250 personen

2 initiatieven,
250 personen

2 initiatieven,
250 personen

2 initiatieven,
2000 personen

2 initiatieven,
500 personen

1 initiatief, 100
deelnemers

1 initiatief, 400
deelnemers

1 initiatief, 50
personen

1 initiatief, 50
personen

1 initiatief, 50
personen

1 initiatief, 400
personen

1 initiatief, 100
personen

onderwerp +
medium + data
informatieuitwisseling
oplijsten
onderwerp,
beschrijving en
specifiek doel
activiteit + data +
aantal bereikte
personen oplijsten
onderwerp,
beschrijving en
specifiek doel
initiatief + evt data
+ aantal bereikte
personen oplijsten
onderwerp,
beschrijving en
specifiek doel
initiatief + evt data
+ aantal bereikte
personen oplijsten
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Cluster

Doelstelling
Cluster

Modules

Informeren en ondersteunen van verschillende actoren in de
2 samenleving

Staving (te
integreren in
voortgangsrapport)

Categorie van verenigingen en
Gewestelijke
Gewestelijke
ledenledenvereniging
vereniging
TYPE 1
TYPE 2

totaal aantal te realiseren modules
Regionale
Regionale
Regionale
vereniging
vereniging
vereniging
TYPE 1
TYPE 2
TYPE 3

Gewestelijke
koepelvereniging

Gewestelijke
thematische
vereniging

minstens 10
modules per
jaar

minstens 10
modules per
jaar

minstens 7
modules per
jaar

minstens 2
verschillende
modules

minstens 2
verschillende
modules

OPTIONEEL

minstens 10
modules per
jaar

Mintens 10
modules per
jaar

minstens 10
modules per
jaar

minstens 8
modules per
jaar

OPTIONEEL

minstens 1
module

minstens 2
verschillende
modules

minstens 2
verschillende
modules

realiseert jaarlijks AANTAL activiteiten die als doel
hebben organisaties buiten de natuur- en milieusector
overheden of bedrijven te sensibiliseren, informeren en
mobiliseren voor natuur en milieu. Daarop zijn telkens
2.1 minstens AANTAL deelnemers aanwezig.

6 activiteiten,
20 deelnemers

6 activiteiten,
20 deelnemers

2 activiteiten,
15 deelnemers

2 activiteiten
15 deelnemers

2 activiteiten,
15 deelnemers

6 activiteiten,
20 deelnemers

6 activiteiten,
20 deelnemers

geeft door begeleiding richting aan het handelen van
organisaties buiten de natuur- en milieusector,
overheden of bedrijven en ondersteunt hen in het
vinden van natuur- of milieuvriendelijke oplossingen.
2.2 Op jaarbasis wordt UUR begeleiding verwezenlijkt.
realiseert jaarlijks in samenwerking met organisaties
buiten de natuur- en milieusector, overheden of
bedrijven, AANTAL product(en), dienst(en),
methodiek(en) of handelingsmodel(len) dat/die tot doel
heeft/hebben oplossingen te formuleren voor natuur- of
milieugerelateerde problemen, behoeften en
uitdagingen. Deze worden beschikbaar gesteld voor
2.3 andere geïnteresseerden in Vlaanderen.

10 uur

30 uur

10 uur

10 uur

10 uur

30 uur

20 uur

1 product,
dienst,
methodiek of
handelingsmodel

1 product,
dienst,
methodiek of
handelingsmodel

1 product,
dienst,
methodiek of
handelingsmodel

1 product,
dienst,
methodiek of
handelingsmodel

3

10

10

3

ondersteunt jaarlijks minstens AANTAL (lokale)
afdeling(en) of burgerinitiatief/ven dat/die als doel
heeft/hebben oplossingen te formuleren voor natuur- of
milieugerelateerde problemen, behoeften en
2.4 uitdagingen.

2

2

2

onderwerp,
beschrijving en
specifiek doel
activiteit +
betrokken actoren
en aantal bereikte
personen oplijsten
onderwerp,
beschrijving,
specifiek doel en
resultaat
begeleiding +
betrokken actoren
en aantal uren
begeleiding
oplijsten
onderwerp +
beschrijving en
specifiek doel
product, dienst,
methodiek of
handelingsmodel +
betrokken actoren
oplijsten
onderwerp +
beschrijving,
specifiek doel en
resultaat
ondersteuning +
betrokken
initiatieven
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Categorie van verenigingen en
Gewestelijke
Gewestelijke
ledenledenvereniging
vereniging
TYPE 1
TYPE 2

Cluster

Doelstelling
Cluster

Modules

Inzetten op een kwalitatieve werking, netwerkversterking
3 en/of impactverhoging van de werking
ontsluit permanent aan haar (lokale)
afdelingen/lidverenigingen/vrijwilligersnetwerken
informatie rond actuele natuur- of milieugerelateerde
3.1 dossiers in de regio, Vlaanderen of Europa.
organiseert activiteiten die de organisatie,
deskundigheid of communicatie van haar (lokale)
afdelingen/lidverenigingen of vrijwilligersnetwerken
verbetert. Op jaarbasis worden minstens AANTAL
deelnemersuren gerealiseerd. Deze activiteiten hebben
als doel de impact van de betrokken
3.2 afdelingen/lidverenigingen te verhogen.
organiseert jaarlijks AANTAL begeleidingstrajecten op
maat voor individuele (lokale)
afdelingen/lidverenigingen. Deze trajecten hebben als
doel de impact van de betrokken
3.3 afdelingen/lidverenigingen te verhogen.
bepaalt samen met haar lidverenigingen gezamenlijke
langetermijntransitiedoelen en gezamenlijke
3.4 beleidsprioriteiten.

zet een traject op dat als doel heeft de interne werking
3.5 van haar vereniging te optimaliseren.

minstens 10
modules per
jaar

minstens 10
modules per
jaar

minstens 2
verschillende
modules

minstens 2
verschillende
modules

350
deelnemersuren

1 begeleidingstraject

700
deelnemersuren

2 begeleidingstrajecten

Staving (te
integreren in
voortgangsrapport)

totaal aantal te realiseren modules
Regionale
Regionale
Regionale
vereniging
vereniging
vereniging
TYPE 1
TYPE 2
TYPE 3

Gewestelijke
koepelvereniging

Gewestelijke
thematische
vereniging

minstens 7
modules per
jaar

OPTIONEEL

60
deelnemersuren

minstens 10
modules per
jaar

minstens 10
modules per
jaar

minstens 10
modules per
jaar

minstens 8
modules per
jaar

OPTIONEEL

minstens 2
verschillende
modules

minstens 2
verschillende
modules

OPTIONEEL

60
deelnemersuren

60
deelnemersuren

1 begeleidingstraject

700
deelnemersuren

2 begeleidingstrajecten

350
deelnemersuren

onderwerp + evt.
data informatieuitwisseling oplijsten
onderwerp +
beschrijving,
specifiek doel en
resultaat activiteit +
data + aantal
deelnemersuren
oplijsten
onderwerp +
beschrijving,
specifiek doel en
resultaat
begeleidingstraject +
data oplijsten
onderwerp +
beschrijving en
resultaat traject +
data oplijsten
onderwerp +
beschrijving,
specifiek doel en
resultaat traject
oplijsten
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Cluster

Doelstelling
Cluster

Modules

4 Inzetten op beleidsparticipatie
vertegenwoordigt haar leden/lidverenigingen in AANTAL
strategische adviesraden of andere overlegfora op
4.1 Vlaams, bovenlokaal of lokaal niveau
behandelt op jaarbasis AANTAL beleidsthema’s of 4.2 dossiers.

voert jaarlijks project(en), traject(en) of campagne(s)
uit die als doel heeft/hebben de inspraak en participatie
van haar leden/lidverenigingen of de brede bevolking in
maatschappelijke processen te vergroten. Daaruit blijkt
de actieve betrokkenheid van PROCENT van de
4.3 lidverenigingen of AANTAL personen op jaarbasis.

Staving (te
integreren in
voortgangsrapport)

Categorie van verenigingen en totaal aantal te realiseren modules
Gewestelijke
Gewestelijke
Regionale
Regionale
Regionale
ledenledenvereniging
vereniging
vereniging
vereniging
vereniging
TYPE 1
TYPE 2
TYPE 3
TYPE 1
TYPE 2

Gewestelijke
koepelvereniging

Gewestelijke
thematische
vereniging

minstens 10
modules per
jaar

minstens 10
modules per
jaar

minstens 7
modules per
jaar

minstens 10
modules per
jaar

minstens 10
modules per
jaar

minstens 10
modules per
jaar

minstens 8
modules per
jaar

minstens 2
verschillende
modules

minstens 2
verschillende
modules

minstens 1
module

minstens 1
module

minstens 2
verschillende
modules

minstens 2
verschillende
modules

OPTIONEEL

2

6

1

1

1

6

5

20

5

5

5

20

5

2.000 personen

10.000
personen

100 personen

100 personen

20%

20%

1.000 personen

lijst organen +
vergaderdata
behandelde
dossiers + resultaat
oplijsten
onderwerp +
beschrijving, doel
en resultaat
project, traject of
campagne +
betrokken
verenigingen en
aantal bereikte
personen oplijsten
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van … houdende de
erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Joke SCHAUVLIEGE
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