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Jaarlijkse subsidie voor erkende Gentse
dierenverenigingen

Dierenverenigingen kunnen sinds 2016 al erkend worden door de Stad Gent.

Vanaf 1 januari 2022 kunnen ze ook een jaarlijkse subsidie aanvragen van 1.000

tot 5.000 euro. Gent telt momenteel zeven erkende dierenverenigingen.

In Gent zijn er heel wat dierenverenigingen actief. Die kunnen sinds 2016 een aanvraag doen

voor een erkenning als Gentse vereniging. In ruil daarvoor kunnen ze bijvoorbeeld voordelig

materiaal ontlenen en een zaal gebruiken, een beroep doen op vrijwilligers via het

Vrijwilligerspunt of een toegangskaart met 12 gratis beurten aanvragen voor een recyclagepark.
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Nu ook financiële ondersteuning

Naast die voordelen kunnen de erkende verenigingen vanaf 1 januari 2022 ook jaarlijks een

financiële toelage aanvragen. Voor verenigingen die geen dieren opvangen, is dat jaarlijks 1.000

euro. Verenigingen die wel dieren opvangen kunnen een subsidie krijgen naargelang het aantal

dieren dat ze opvangen. 2.000 euro per jaar voor verenigingen met een kleine opvangcapaciteit

(< 20 dieren), 3.500 euro per jaar voor verenigingen met een middelgrote opvangcapaciteit (20

- 50 dieren), en 5.000 euro per jaar voor verenigingen met een grote opvangcapaciteit (50 of

meer dieren).

Naast de erkenning voor het werk dat de Gentse dierenverenigingen dagelijks
leveren, kunnen we hen nu ook financieel een duwtje in de rug geven. Een
belangrijke volgende stap is de opstart van een structureel overleg met de
Gentse dierenverenigingen dat we voorzien vanaf 2022. Op die manier maken
we samen met de Gentse dierenverenigingen werk van een beter
dierenwelzijn in onze stad.
— Tine Heyse, schepen van Dierenwelzijn

Zeven erkende dierenverenigingen

Momenteel telt Gent zeven erkende dierenverenigingen: Dogs & Drinks vzw, DreamCATchers

vzw, Hugs with Tails vzw, International Organisation for Protection of Animals – De

Poezenboot vzw, Kat Zoekt Thuis vzw, Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Merelbeke

vzw en People4animals vzw.
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Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Internationale Solidariteit, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 31,  
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