REGLEMENT INZAKE SUBSIDIEREN VAN SOCIO-CULTURELE
VERENIGINGEN

Hoofdstuk I – Algemene bepalingen
Artikel 1
Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien in het gemeentebudget worden aan de verenigingen,
erkend door en aangesloten bij de gemeentelijke cultuurraad, subsidies verleend volgens de normen en
voorwaarden die hierna worden vastgelegd.
Artikel 2
De bepalingen van de hoofdstukken II, III, IV en V van dit reglement zijn niet van toepassing op:
1. erkende verenigingen van de gemeentelijke cultuurraad die als vereniging reeds via andere adviesraden
of budgetposten door de gemeente worden gesubsidieerd voor hun werking;
2. gemeentelijke instellingen die eveneens lid zijn van de gemeentelijke cultuurraad.
Hoofdstuk II – Basissubsidies
Artikel 3
De verenigingen, voor zover zij niet uitgesloten worden door artikel 2, ontvangen jaarlijks een basissubsidie
van € 120 op voorlegging van een werkingsverslag van het voorbije jaar. Dit werkingsverslag vermeldt:
- de samenstelling van het bestuur van de vereniging,
- het aantal leden
- aantal en datum van de bestuursvergaderingen (min. 3)
- een chronologisch overzicht van de activiteiten georganiseerd door de vereniging (min. 3) voor al hun
leden of voor een ruimer publiek
Ook moeten deze verenigingen:
- in orde zijn met de wetgeving over het vrijwilligerswerk
- regelmatig aanwezig zijn op de algemene vergadering (AV) van de gemeentelijke cultuurraad. Na drie
opeenvolgende afwezigheden kan het bestuur het toekennen van de werkings- en productiesubsidies
schorsen.
- bereid zijn deel te nemen aan projecten die opgezet worden door de gemeentelijke cultuurraad.
Hoofdstuk III – Werkingsubsidie
Artikel 4
Alle verenigingen, behalve deze uitgesloten door artikel 2, kunnen genieten van een bijkomende subsidie
voor de activiteiten die in de loop van het jaar plaatsgevonden hebben.
Onder de noemer “activiteiten” wordt verstaan: organiseren van lessen, voordrachten, debatavonden,
vormingscursussen, repetities, opluisteren van vieringen, optredens of concerten op uitnodiging van
andere verenigingen of personen, e.d. (bestuursvergaderingen komen niet in aanmerking).
- uiterlijk op 15 januari van het jaar volgend op het werkjaar waarvoor de subsidies worden aangevraagd,
dient de vereniging een verslag in van voornoemde activiteiten waarvoor een subsidie aangevraagd
wordt, bij het bestuur van de cultuurraad;
- op de verslagformulieren dienen volgende inlichtingen te worden vermeld: inrichtende vereniging, dag
en uur, lokaal, onderwerp van de activiteit, aantal deelnemers;
- de subsidie bedraagt € 20 per activiteit (max. 12) met een maximum van € 240 per jaar en per
vereniging voor zover de bewijzen van deze activiteiten bij het werkingsverslag zijn gevoegd.

Hoofdstuk IV – Productiesubsidie
Artikel 5
Alle verenigingen, behalve deze uitgesloten door artikel 2, kunnen genieten van een extra subsidie voor
eigen producties (max. 3/jaar) die in de loop van het jaar plaatsgevonden hebben.
Een “eigen productie” is een eigen creatie (voorstelling, concert, opzetten van een tentoonstelling,
uitgeven van een boek,….) gerealiseerd en georganiseerd door die zelfde vereniging en toegankelijk voor
een breed publiek. Het inhuren van een groep, spreker, tentoonstelling, wordt niet aanzien als een eigen
productie maar als een activiteit.
Een eigen productie kan uit meerdere optredens of voorstellingen bestaan maar wordt slechts als één
productie aanzien:
- de subsidie bedraagt 50% van de bewezen kosten met een maximum van € 200 per eigen productie per
vereniging, voor zover de bewijzen van deze eigen productie bij het werkingsverslag zijn gevoegd;
- op de verslagformulieren worden volgende inlichtingen vermeld: inrichtende vereniging, dag, uur,
locatie, naam productie, aantal deelnemers;
- het promotiemateriaal wordt als bijlage toegevoegd (affiches, folders en/of indien voorhanden een
programmaboek): hieruit moet blijken dat de vereniging de organisator en uitvoerder is. Ook moeten
er facturen, contracten per eigen productie toegevoegd worden (bv. kopie factuur huur lokaal, factuur
drukwerk, enz. - facturen van catering en/of drank komen niet in aanmerking)
Men kan in samenwerking met andere aangesloten verenigingen een eigen productie opzetten. Elke
vereniging afzonderlijk kan dan aanspraak maken op een eigen productiesubsidie in zoverre er voldoende
bewijsmateriaal van kosten kan ingebracht worden. (bv. een fanfare en een koor organiseren samen een
concert, de fanfare brengt de huur van de zaal in, het koor de promotiekosten e.a.).
Hoofdstuk V – Uitbetalen van de diverse subsidies
Artikel 6
De uitbetaling van bovenvermelde basis-, werkings- en productiesubsidies gebeurt in opdracht van het
college van burgemeester en schepenen op voorlegging door de cultuurraad van enerzijds een staat met
vermelding van de bedragen waarop elke vereniging in toepassing van bovenvermeld reglement aanspraak
kan maken en anderzijds de bijhorende rechtvaardigingsstukken.
Hoofdstuk VI – Subsidies voor activiteiten van uitzonderlijke aard
Artikel 7
Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het gemeentebudget kan het college van
burgemeester en schepenen aan de verenigingen, erkend door en aangesloten bij de gemeentelijke
cultuurraad, subsidies verlenen voor activiteiten van uitzonderlijke aard.
Artikel 8
De bovenvermelde verenigingen richten voor het verkrijgen van subsidies voor activiteiten van
uitzonderlijke aard, een aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen waarbij gevoegd wordt:
- een nota ter verantwoording
- een gedetailleerde raming van de uitgaven en de inkomsten betreffende de inrichting van deze
activiteiten, waaruit tevens de onmogelijkheid moet blijken om de uitgaven geheel zelf te dragen.
Artikel 9
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van bovenvermelde subsidie voor
activiteiten van uitzonderlijke aard, na het advies van het bestuur van de gemeentelijke cultuurraad te
hebben ingewonnen.
Goedgekeurd door de algemene vergadering van de cultuurraad op 25 oktober 2012
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2012

