Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de gemeenteraad van 26 november 2013 betreffende de
goedkeuring van het gemeentelijk subsidiereglement van culturele en socio-culturele verenigingen.

REGLEMENT SUBSIDIERING VAN CULTURELE EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN

Artikel 1
Dit reglement regelt de subsidiëring van de culturele en socio-culturele verenigingen en bepaalt de voorwaarden voor
deze subsidiëring.
Artikel 2
Binnen de perken van de kredieten, daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurd, worden door het
College van Burgemeester en Schepenen subsidies verleend aan erkende (socio-)culturele verenigingen..
Artikel 3
Om in aanmerking te komen voor subsidie via dit reglement moet de (socio-)culturele vereniging door het College van
Burgemeester en Schepenen erkend zijn volgens het gemeentelijk erkenningsreglement voor (socio-)culturele
verenigingen en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.
Het niet meer voldoen aan de erkenningsvoorwaarden, geeft ook geen recht meer op subsidiëring.
Artikel 4
De subsidiëring wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de
(socio-)culturele vereniging m.b.t. het voorgaande kalenderjaar, namelijk van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 5
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt
dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende vereniging voor het betrokken
jaar niet in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie.
Artikel 6
De aanvraag tot subsidiëring wordt door de (socio-)culturele verenigingen op de daartoe bestemde
aanvraagformulieren ingediend bij het gemeentebestuur. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar
bij de dienst vrije tijd. De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 1 februari.
De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 15 maart van het betrokken jaar.
Tussen 15 maart en 1 april van het betrokken jaar kan beroep aangetekend worden bij het College van Burgemeester
en Schepenen.
Artikel 7
Het College van Burgemeester en Schepenen wint, alvorens een beslissing te nemen in verband met de toekenning
van subsidies, steeds het advies in van de Gemeentelijke Cultuurraad. Beslissingen van het College van Burgemeester
en Schepenen, die afwijken van het uitgebrachte advies van de Cultuurraad, worden steeds gemotiveerd.
Artikel 8
De vereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.
Artikel 9
Verenigingen die hun werking stopzetten kunnen geen aanspraak meer maken op subsidies.
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Artikel 10
De subsidies, zoals voorzien in het budget, worden onder de aanvragende verenigingen verdeeld op basis van de
activiteiten van het voorbije kalenderjaar, zoals meegedeeld in de aanvraagdossiers. Alle activiteiten moeten steeds
gestaafd worden met de nodige bewijsstukken, zoals bv. affiches, uitnodigingen, krantenberichten, …
Aan de activiteiten die in aanmerking komen voor subsidies wordt een waarde toegekend, uitgedrukt in punten, zoals
vastgelegd in de puntenschaal die deel uitmaakt van dit reglement (art.11). Aan de hand van de behaalde punten
wordt het subsidiebedrag voor elke vereniging bepaald.
De waarde van een punt wordt berekend door het voorziene bedrag te delen door het totale aantal punten van alle
aanvragen samen. De waarde van een punt, vermenigvuldigd met de bekomen puntenwaarde voor een bepaalde
vereniging, geeft het subsidiebedrag voor die vereniging.
Artikel 11
Overzicht van de activiteiten die in aanmerking komen voor subsidies en hun bijhorende puntenwaarde.
1.

Actieve werking van de vereniging

aantal leden -------------------------------------------------------------- 1 punt per 20 leden (met max. van 10
punten)

2.

Activiteiten
2.1. Verenigingen voor actieve kunstbeoefening
Deze rubriek is enkel bedoeld voor verenigingen voor actieve kunstbeoefening.
De activiteiten die onder deze rubriek vermeld worden, betreffen telkens opvoeringen door eigen leden van de
desbetreffende vereniging.
2.1.1. Muziekmaatschappijen - fanfare

concert in eigen organisatie --------------------------------------------------------------------------------- 25 punten
(per productie, m.a.w. voor het geheel van een reeks opvoeringen)




concert niet in eigen organisatie, maar op uitnodiging van andere organisator --------------- 5 punten
optreden als opluistering van vb. ommegang, kermis, nieuwjaarsaperitief, … ----------------- 2 punten
deelname aan wedstrijden, tornooien, …. --------------------------------------------------------------- 5 punten

2.1.2. Koren

concert in eigen organisatie --------------------------------------------------------------------------------- 15 punten
(per productie, m.a.w. voor het geheel van een reeks opvoeringen)




concert niet in eigen organisatie, maar op uitnodiging van andere organisator --------------- 5 punten
opluisteren van speciale kerkdiensten of profane activiteiten: vormsel, kerst, --------------- 2 punten
pasen, …
deelname aan wedstrijden, tornooien, …. ------------------------------------------------------------- 5 punten
Verduidelijking:
Komen niet in aanmerking voor subsidies: begrafenissen, gewone zondagsvieringen,
opluisteren particuliere vieringen, ….

2.1.3. Toneelverenigingen

productie in eigen organisatie ------------------------------------------------------------------------------- 35 punten
(per productie, m.a.w. voor het geheel van een reeks opvoeringen)
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nevenactiviteiten: optreden tijdens deelname aan WAK, EGD, OMD, … -------------------------- 7 punten
deelname aan wedstrijden, …. ----------------------------------------------------------------------------- 5 punten

2.1.4. Dansverenigingen

voorstelling in eigen organisatie ---------------------------------------------------------------------------- 20 punten
(per productie, m.a.w. voor het geheel van een reeks opvoeringen)




optreden niet in eigen organisatie, maar op uitnodiging van andere organisator ------------ 5 punten
nevenactiviteiten: optreden tijdens / deelname aan WAK, EGD, OMD, … ----------------------- 2 punten
deelname aan wedstrijden, …. ------------------------------------------------------------------------------- 5 punten

2.1.5. Verenigingen voor beeldende kunsten (tekenen, schilderen, video, multimedia, fotografie, … )

organisatie van tentoonstelling met werk van eigen leden ------------------------------------------ 20 punten

deelname aan tentoonstelling niet in eigen organisatie --------------------------------------------- 5 punten
2.2. Erfgoedorganisaties
Deze rubriek is enkel bedoeld voor erfgoedverenigingen.







tentoonstelling organiseren --------------------------------------------------------------------------------medewerking aan een tentoonstelling, georganiseerd door derden ----------------------------zelf lezing voorbereiden en presenteren (al dan niet op uitnodiging derde) ------------------lezing organiseren met gastspreker ---------------------------------------------------------------------uitgave van een tijdschrift (punten voor geheel van de werking per jaar) ---------------------openstellen van het archief of documentatiecentrum op vaste dag(en) ---------------------en uren, met een minimum van 20 dagen per jaar

20 punten
7 punten
10 punten
2 punten
15 punten
15 punten

2.3. Activiteiten van (socio-)culturele aard
Alle verenigingen komen voor deze rubriek in aanmerking, ook de verenigingen die al onder de rubrieken 2.1 of 2.2
vallen.
2.3.1. (Socio-) culturele activiteiten

organiseren van een concert of voorstelling (muziek, toneel, woord, dans, …) ---------------door een gast of gastgroep

organiseren van een ontmoetingsmoment voor de leden met culturele inslag --------------(bv. een optreden woord, dans, muziek, …)

organiseren van een tentoonstelling voor gastkunstenaars ---------------------------------------
organiseren van culturele activiteiten, zoals een wedstrijd, tornooi, zangavond, …. --------
organiseren van een film- en/of diavoorstelling -------------------------------------------------------
organiseren van een boekenbeurs ------------------------------------------------------------------------
organiseren van een hobbytentoonstelling of -beurs (bv. bloemschikken) ---------------------
deelname als vereniging aan een tentoonstelling georganiseerd door derden ---------------2.3.2. Culturele groepsbezoeken

culturele voorstelling of concert bijwonen (film, theater, muziek, … ) -------------------------
educatieve bezoeken: bedrijfsbezoek, bezoek aan museum, stadsbezoek, … ---------------
excursie (dagexcursie of meerdaagse excursie) met socio-culturele inslag -------------------(concert, musea, expo, …)

10 punten
5 punten
10 punten
2 punten
2 punten
2 punten
2 punten
1 punt

1 punt
2 punten
3 punten

Verduidelijking:
Telkens als uitstap door de vereniging georganiseerd.
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Deze groepsbezoeken moeten gestaafd worden met bv. programma van de vereniging,
ledenbrief, uitnodiging naar de leden, …
2.3.3. Vormingsactiviteiten

organiseren van workshop of cursus (bv. bloemschikken, kleuranalyse, kooklessen, …)
- eenmalig
---------------------------------------------------------------------------------------- reeks (vanaf 2) ---------------------------------------------------------------------------------------
organiseren van een voordracht, lezing, debat, … met gastspreker ----------------------------

2 punten
4 punten
2 punten

2.3.4. Gezinsactiviteiten

organiseren van een typische gezins- of kinderactiviteit --------------------------------------------- 3 punten
(vb.: knutselnamiddag, sport- en spelnamiddag, Sinterklaasfeest, dorpsontbijt, …)

organiseren van een gezinsactiviteit met culturele inslag ------------------------------------------- 5 punten
(vb. met (poppen)theater, muziekoptreden, … )
Verduidelijking:
Een gezinsuitstap waarbij bv. een voorstelling in een cultuurcentrum bijgewoond
wordt, valt onder ‘culturele voorstelling bijwonen’ (2.3.2.) en krijgt 1 punt
2.3.5. Ontmoetingsactiviteiten

organiseren van ledenfeest: vb. startdag, nieuwjaar, kerst, pasen, … ---------------------------
organiseren van vb. kaarting, bingo, …. ------------------------------------------------------------------ reeks van zelfde activiteit (vanaf 5) --------------------------------------------------------------

3.

activiteiten ivm sport- en/of lichaamsbeweging: fietsen, wandelen, petanque, … ---------- reeks van zelfde activiteit (vanaf 5) --------------------------------------------------------------

1 punt
1 punt
5 punten
1 punt
5 punten

Samenwerking


organiseren van samenwerkingsactiviteiten met verschillende verenigingen ----------------

3 punten

Verduidelijking:
Bij duidelijk aanwijsbare samenwerking, worden de punten voor deze activiteit
gelijk verdeeld onder de samenwerkende verenigingen. Voor deze samenwerkingsactiviteit krijgt elke vereniging een bonus van 3 punten.
4.

Info en communicatie
Informeren van de eigen leden.




website : beheer en up to date houden van een eigen website ----------------------------------- 2 punten
papieren of digitale nieuwsbrief/mailing naar de leden (bv. met min. 4/jaar) ----------------- 2 punten
uitgave van een jaarprogramma (digitaal of papier) -------------------------------------------------- 2 punten

Artikel 12
Bij inwerkingtreding van dit reglement wordt het subsidiereglement over de algemene culturele werking,
goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 27/10/1998 opgeheven.
Artikel 13
Dit reglement treedt in werking na de goedkeuring in de Gemeenteraad van 26 november 2013.
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