Reglement voor natuurgidskosten voor scholen
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Objectief

De Affligmse milieuraad stelt een tendens vast dat scholen educatieve en gegidste uitstappen naar bossen of
natuurgebieden soms schrappen of uitstellen om budgettaire redenen.
In heel wat Vlaamse gemeenten worden de gidskosten vergoed door het gemeentebestuur.
De Affligemse milieuraad wil de natuurbeleving van onze schoolgaande jeugd ondersteunen of mogelijk maken
door de helft van de gidskosten voor haar rekening te nemen.
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Vergoedingsvoorwaarden

De ondersteuning kan toegekend worden indien aan volgende voorwaarden voldaan is:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De organisator van de gegidste uitstap is een school gelegen te Affligem.
De uitstappen zijn klassikaal of in groepjes van 15 à 30 leerlingen.
De gids moet een erkende natuur- of bosgids zijn.
Een aanvraag moet uiterlijk in juni van het betrokken schooljaar ingediend zijn.
Per klas mag maximaal 1 maal per schooljaar een aanvraag ingediend worden.
De school neemt eveneens deel aan één of meerdere activiteiten met betrekking tot thuiscomposteren,
natuurbevorderende initiatieven (aanplantingen, paddenoverzet, …), zwerfvuilacties, schonere leefomgeving
en energiebesparing.
Deze activiteiten worden georganiseerd door natuur- en milieuverenigingen, instellingen gesteund door
lokale of regionale overheden of door de school zelf.
7. De uitgaven betrekking hebben op het schooljaar 2012-13.
Na dit schooljaar zal een evaluatie plaats vinden van dit reglement. Het is de bedoeling dat na een positieve
evaulatie dit reglement onbeperkt geldig blijft.
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Ondersteuning

De ondersteuning omvat de terugbetaling van maximaal de helft van de gidskosten of een maximum van € 40,00 per
klas en excursie (1,5 a 3 uur).
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Procedure tot aanvraag ondersteuning
• Om de administratieve verwerking te vereenvoudigen wordt verwacht dat een school maximaal 1 aanvraag
indient per schooljaar.
• De aanvraag van een schooljaar moet uiterlijk in juni ingediend worden.
• Eén aanvraag kan dus diverse excursies van verscheidene klassen omvatten.

Een aanvraag omvat volgende delen:
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4.1

Aanvrager

Vermeld de gegevens van de aanvragende school alsook de contactgegevens van een persoon die de aanvraag heeft
opgesteld.

4.2

Excursies

Per excursie worden volgende gegevens vermeld:
• Datum en locatie van de excursie
• Benaming van de deelnemende klassen (incl. aantal leerlingen)
• Naam van de gids
• De gidskosten (indien beschikbaar een kopie van de kostennota)

4.3

Gidsen

Per vermelde gids moeten zijn/haar gegevens opgegeven worden:
• Naam en voornaam van gids
• Adres (persoonlijk of van de instelling die gids afvaardigt)
• Telefoonnummer waarop de gids bereikbaar is
• Jaartal wanneer, en instelling waar de natuurgidserkenning behaald is.

4.4

Bijkomende activiteiten

In de aanvraag moet eveneens vermeld worden aan welke activiteiten de school deelneemt of zelf organiseert zoals
vermeld in sectie: 2 Vergoedingsvoorwaarden punt 6.
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