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SUBSIDIEREGLEMENT
VOOR SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN

Vorselaar, 03-12-2018

ARTIKEL 1 ALGEMEEN
Het gemeentebestuur verleent jaarlijks subsidies aan de erkende sociaal-culturele
verenigingen van de gemeente Vorselaar, binnen de perken van de kredieten daartoe
voorzien in de gemeentebegroting. Subsidies worden toegekend na advies van de
Cultuurraad. Beslissingen waarbij het gemeentebestuur afwijkt van dat advies, moeten
worden gemotiveerd.
De subsidiëring gebeurt volgens de regels en voorwaarden die in dit reglement zijn
vastgelegd.

ARTIKEL 2 TWEE SOORTEN SUBSIDIES
Er zijn 2 soorten subsidies, die cumuleerbaar zijn:
1. Activiteiten- en werkingssubsidies
2. Projectsubsidies

ARTIKEL 3 TOEPASSINGSGEBIED
Enkel de erkende Vorselaarse socio-culturele verenigingen komen in aanmerking voor
subsidies volgens dit reglement. Onder socio-culturele verenigingen verstaan wij de
verenigingen die in hun doelstellingen of statuten gericht zijn op een van volgende
activiteiten:
• het beoefenen van amateurkunsten
• sociaal-cultureel vormings- en ontwikkelingswerk
• gemeenschapsvormende en -opbouwende initiatieven
• culturele vrijetijdsbesteding
• recreatieve en sportieve activiteiten

ARTIKEL 4 ACTIVITEITEN – EN WERKINGSSUBSIDIES
4.1 Voorwaarden om in aanmerking te komen voor activiteiten – en werkingssubsidies
• De socio-culturele vereniging is door de gemeente erkend en voldoet dus aan de
voorwaarden in het gemeentelijk erkenningsreglement.
• De vereniging is aangesloten bij de gemeentelijke Cultuurraad.
• Er is minstens deelname van de afgevaardigde van de vereniging aan de jaarlijkse
Statutaire Algemene Vergadering van de Cultuurraad tijdens het subsidiëringjaar1.
• De vereniging heeft sinds minstens 1 jaar sociaal-culturele werking (o.a. ontplooiing
van activiteiten).
• De vereniging dient tijdig en correct een aanvraag in volgens de procedure
omschreven in artikel 3.2. en voegt hierbij actuele gegevens i.v.m. bestuur, leden en
Het subsidiëringjaar is het kalenderjaar (van 1 januari tem. 31 december) waarin de
subsidies toegekend worden.
1
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activiteiten. Zij gaat ermee akkoord dat haar werking en activiteiten door het
gemeentebestuur kunnen gecontroleerd worden.
Een vereniging die reeds subsidies ontvangt via het gemeentelijk subsidiereglement
voor sportverenigingen, jeugdverenigingen of milieuverenigingen, komt in principe
niet in aanmerking voor subsidiëring via dit reglement2. Wanneer een vereniging, die
gesubsidieerd wordt volgens het subsidiereglement voor sport- of
milieuverenigingen, hiernaast ook op regelmatige basis, een gedegen socio-culturele
werking uitbouwt, kan het college, na een gunstig advies van de cultuurraad,
besluiten om dit socio-culturele aanbod toch te subsidiëren via het huidige
reglement.
Een vereniging die een accommodatie ter beschikking krijgt van de gemeente zelf of
van een openbare instelling van de gemeente, komt wel in aanmerking voor
subsidiëring via dit reglement en dit zonder beperkingen of verrekeningen.
Een vereniging die een rechtstreekse werkingssubsidie ontvangt van de gemeente
zelf of van een openbare instelling van de gemeente, komt niet in aanmerking voor
subsidiëring via dit reglement en dit zonder beperkingen of verrekeningen.
Een vereniging die via een ander kanaal, verschillend van de gemeente zelf, de
beschikking krijgt over een accommodatie of een financiële tegemoetkoming voor
haar normale werking ontvangt, komt wel in aanmerking voor subsidiëring via dit
reglement en dit zonder beperkingen of verrekeningen.

4.2 Aanvraag tot activiteiten – en werkingssubsidies
Socio-culturele verenigingen die voldoen aan de voorwaarden onder artikel 3.1. komen in
aanmerking voor activiteiten- en werkingssubsidies.
Deze subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
• De aanvraag voor de activiteiten- en werkingssubsidies dient te gebeuren vóór 15 mei
van het subsidiëringjaar3. De subsidies worden toegekend op basis van de gegevens
over de activiteiten en de werking van het werkingsjaar4 dat voorafgaat aan het
subsidiëringjaar. (bvb. De subsidieaanvraag die ingediend wordt voor 15 mei 2010
heeft betrekking op activiteiten die plaatsvonden in het kalenderjaar 2009.)
• De aanvraag wordt ingediend bij de cultuurdienst op de daartoe bestemde
formulieren. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de
cultuurdienst.
• De aanvraag bevat eveneens volgende documenten:
o Een exemplaar van de statuten of een omschrijving van het nagestreefde doel
o Een lijst van bestuursleden met vermelding van naam, voornaam, en adres
van alle bestuursleden in het werkingsjaar

2

Let op: projectsubsidies voor socio-culturele verenigingen zijn wel cumuleerbaar met werkings- en
activiteitensubsidies.
3
Een subsidiëringjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
4
Een werkingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
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o Een ledenlijst met vermelding van naam, voornaam, adres, leeftijd en geslacht
van alle leden in het werkingsjaar
o Een verslag, samen met de nodige, aanvaardbare bewijsstukken over de
georganiseerde activiteiten van het werkingsjaar
• De cultuurdienst vraagt advies aan de cultuurraad inzake de subsidiëring van de
socio-culturele verenigingen.
• Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel tot verdeling van de
subsidies goed en maakt het definitieve resultaat bekend aan de aanvrager.
• De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren ten laatste op 31 december van het
subsidiëringjaar door overschrijving op de rekening van de vereniging.
4.3 Berekening van de subsidie
Aan een activiteit of een reeks activiteiten wordt een aantal punten toegekend, afhankelijk
van de soort activiteit.
De waarde van een punt wordt bepaald door het totale bedrag van de werkings- en
activiteitensubsidies te delen door het aantal behaalde punten van alle verenigingen samen.
Het totale bedrag gereserveerd voor de activiteiten- en werkingssubsidies is gelijk aan het
totaal begrote cultuursubsidiebedrag verminderd met het bedrag uitgekeerd aan
projectsubsidies (max. 20% van het totaal bedrag).
Hieronder wordt omschreven welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidiëring en
hoe de punten worden verdeeld.
1. Activiteitensubsidies
1.1. Podiumactiviteiten
Hieronder verstaan wij een publieke voorstelling van toneel, literatuur, muziek, ballet, dans,
poppentheater, enz.
A.
(1) De vereniging organiseert zelf een publieke voorstelling uitgevoerd en verzorgd door
een ander gezelschap.
• 20 punten voor de eerste voorstelling
• 10 punten per extra voorstelling, met een maximum van 40 punten
(2) De vereniging organiseert zelf een publieke voorstelling uitgevoerd door de leden van de
eigen vereniging.
• 40 punten voor de eerste voorstelling
• 20 punten per extra voorstelling, met een maximum van 80 punten
B.
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(1) De vereniging neemt actief deel aan een publieke voorstelling door een andere
organisatie opgezet (bvb. verbroedering, concours, in verenigingsverband optreden in een
toneelstuk opgezet door een andere vereniging).
• 20 punten
(2) De vereniging regelt een georganiseerd bezoek aan een publieke voorstelling door een
andere organisatie opgezet (al dan niet opengesteld voor niet-leden) (bvb. georganiseerd
busbezoek aan The Night of the Proms).
• 10 punten (Maximum 5 activiteiten per kalenderjaar zijn subsidieerbaar)
1.2. Andere (zuiver) culturele activiteiten
Hieronder verstaan wij een publieke tentoonstelling van beeldende kunst, fotografie,
cultureel erfgoed, architectuur, artistieke expressie, enz.
A.
(1) De vereniging organiseert zelf een dergelijke tentoonstelling of activiteit, niet van eigen
werk (bvb. een tentoonstelling van kunstwerken van een bekend kunstenaar).
• 20 punten
• 30 punten indien de activiteit meerdere dagen loopt
(2) De vereniging organiseert zelf een dergelijke tentoonstelling of activiteit van eigen werk
(bvb. een tentoonstelling van kunstwerken gecreëerd door de eigen leden).
• 40 punten
• 50 punten indien de activiteit meerdere dagen loopt
Een activiteit die gespreid is over meerdere dagen en handelt over één onderwerp, wordt
slechts als 1 activiteit beschouwd.
B.
(1) De vereniging stelt haar eigen werken tentoon tijdens een publieke tentoonstelling door
een andere organisatie opgezet.
• Voor iedere activiteit: 5 punten per deelnemer, met een maximum van 20 punten
(Maximum 5 activiteiten per kalenderjaar zijn subsidieerbaar)
(2) De vereniging regelt een georganiseerd bezoek aan een dergelijke tentoonstelling of
activiteit door een andere organisatie opgezet (al dan niet opengesteld voor niet-leden) (bvb.
een georganiseerd busbezoek aan de Rubenstentoonstelling).
• 10 punten (Maximum 5 activiteiten per kalenderjaar zijn subsidieerbaar)
1.3. Grootschalige live-happenings
Hieronder verstaan wij een grootschalig evenement waarop minstens 5 verschillende
groepen of artiesten (acteurs, muzikanten, kunstenaars, etc.) live een publieke vertoning
brengen van theater, dans, muziek, beeldende kunst, poëzie, folklore, etc.
• 100 punten indien een vereniging een eendaagse live-happening organiseert
• 20 punten per extra dag waarover de live-happening loopt, met een maximum van
150 punten
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1.4. Educatieve, vormende, informatieve activiteiten
Hieronder verstaan wij o.a. discussieavonden, panelgesprekken, voordrachten, debatten,
natuurexploraties, studiesessies, workshop, gegidste bezoeken en/of rondleidingen,
uitstappen met een educatief doel enz.
A. De vereniging organiseert zelf een dergelijke activiteit begeleid door een eigen of externe
spreker, gids of deskundige.
• 10 punten indien de activiteit gegeven of begeleid wordt door een externe persoon
(bvb. toneelvereniging organiseert dictielessen en nodigt een logopedist uit)
• 15 punten indien de activiteit gegeven of begeleid wordt door een persoon van de
eigen vereniging (bvb. toneelvereniging organiseert dictielessen die gegeven worden
door de leden zelf)
Een activiteit die gespreid is over meerdere dagen en handelt over één onderwerp, wordt
slechts als 1 activiteit beschouwd.
B. Er is een deelname in verenigingsverband aan een dergelijke activiteit (al dan niet
opengesteld voor niet-leden).
• 5 punten
1.5. Recreatieve en sociaalgerichte activiteiten
A. De vereniging organiseert zelf recreatieve activiteiten waarbij het sociale karakter van de
activiteit op de voorgrond treedt, zoals wedstrijden, quizzen, uitstappen, zoektochten,
kermissen, fietstochten, wandeltochten, kerstfeest, sinterklaasfeest, stoet, kindernamiddag,
volksfeest, zwemmen, enz.
Opgelet!!! Indien eenzelfde activiteit meermaals wordt georganiseerd, valt enkel de eerste
activiteit onder 4.1.5.A.; alle herhalingen van deze activiteit vallen onder 1.5.D.!
• 10 punten
Een activiteit die gespreid is over meerdere dagen en handelt over één onderwerp, of
activiteiten die gelijkaardige onderwerpen hebben worden slechts als 1 activiteit beschouwd.
Alle activiteiten die met deze recreatieve activiteiten verband houden, zoals voorbereidingen
en evaluaties, zijn hierin vervat.
B. Er is een deelname in verenigingsverband of georganiseerd bezoek aan door andere
verenigingen georganiseerde recreatieve activiteiten, zoals opgesomd onder 1.5.A.
• 5 punten
C. Er is effectieve medewerking in verenigingsverband aan een activiteit - inclusief
werkvergaderingen - van sociale strekking (bv. 11-11-11 actie, plantjesverkoop Kom op tegen
Kanker, enz.).
• 10 punten
D. De vereniging organiseert geregeld activiteiten die in het kader van de doelstelling of
werking van de vereniging plaatsvinden (bv. natuurbeheer, hobbyavonden,
knutselnamiddagen, repetities, kookavonden, enz.), met uitzondering van vergaderingen.
• 2 punten per activiteit (max. 4 activiteiten / maand)
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2. Werkingssubsidies
A. Er is effectieve deelname van de afgevaardigde of zijn/haar vervang(st)er aan de jaarlijkse
Statutaire Algemene Vergadering van de Cultuurraad (verontschuldigingen worden niet in
aanmerking genomen).
• 5 punten
B. De door de Cultuurraad of het Schepencollege gevraagde documenten (bestuurs- en
ledenlijst, activiteitenkalender, enz.) worden tijdig en correct afgeleverd.
• 5 punten
C. De vereniging houdt regelmatig bestuursvergaderingen en/of ledenvergaderingen.
• 2 punten per vergadering (max. 2 punten per maand)
D. Een vereniging organiseert samen met een andere vereniging een activiteit, evenement,
waar blijkt dat de samenwerking een meerwaarde heeft of een must is gezien de grootte van
de organisatie. (bvb. Vereniging A organiseert een wandeling en vereniging B zorgt voor
eetgelegenheid op het parcours; vereniging A organiseert een tentoonstelling en vereniging
B komt dit evenement muzikaal opluisteren; vereniging A, B en C richten samen een
theaterfestival in, etc.)
• 5 punten extra (bovenop de punten van de activiteit zelf)
E. Organisatie van een activiteit in het teken van en volgens de inhoud van het door de
gemeente uitgewerkte jaarthema.
• 10 punten (bovenop de punten van de activiteit zelf)
F. Met de vereniging meewerken aan een gemeenschappelijke activiteit georganiseerd door
de gemeente of de Cultuurraad (bvb. opendeurdag, kerstmarkt)
• 20 punten

ARTIKEL 5 PROJECTSUBSIDIES
Het doel van deze subsidie is verenigingen te motiveren om vernieuwende culturele
activiteiten te organiseren en/of een culturele meerwaarde te geven aan bestaande
initiatieven. Dit reglement is niet gebaseerd op het bovenstaande puntensysteem.
5.1. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor projectsubsidies
•
•
•
•
•

De socio-culturele vereniging is door de gemeente erkend en voldoet dus aan de
voorwaarden in het gemeentelijk erkenningsreglement.
De vereniging is reeds lid van de Cultuurraad of wordt lid van de Cultuurraad in het
jaar waarin het project doorgaat.
De vereniging dient tijdig en correct een aanvraag in volgens de procedure
omschreven in artikel 5.2.
Het project dat ingediend wordt, moet plaatsvinden in het jaar waarin de aanvraag
ingediend wordt.
Het voorgestelde project geeft een toegevoegde waarde aan het “normale” culturele
verenigingsleven. Het project moet dus vernieuwend of bijzonder zijn voor Vorselaar
en haar inwoners of voor de werking van de eigen vereniging.
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Er wordt tevens gestreefd naar cultuurparticipatie van bijzondere doelgroepen. Via
het project wordt samengewerkt met andere actoren en participatie van de inwoners
aan de realisatie is een pluspunt.
Bij voorkeur is het initiatief inhoudelijk vernieuwend: opvullen van leemtes in het
gemeentelijke cultuurbeleid of aansluiten bij één of meerdere strategische
doelstellingen (samenwerking, jaarthema’s) van het cultuurbeleidsplan.
De vermelding “in samenwerking met de Cultuurraad” moet toegevoegd worden
aan de aankondigingen van het evenement.
Een project dat het vorige jaar eveneens ingediend is geweest en
projectondersteuning heeft ontvangen, komt niet in aanmerking.
Elke vereniging mag per jaar maximum 2 projecten indienen.
Een vereniging die reeds subsidies ontvangt via het gemeentelijk subsidiereglement
voor sportverenigingen, jeugdverenigingen of milieuverenigingen, komt in principe
niet in aanmerking voor subsidiëring via dit reglement5. Wanneer een vereniging, die
gesubsidieerd wordt volgens het subsidiereglement voor sport- of
milieuverenigingen, hiernaast ook op regelmatige basis, een gedegen socio-culturele
werking uitbouwt, kan het college, na een gunstig advies van de cultuurraad,
besluiten om dit socio-culturele aanbod toch te subsidiëren via het huidige reglement.
Een vereniging die een accommodatie ter beschikking krijgt van de gemeente zelf of
van een openbare instelling van de gemeente, komt wel in aanmerking voor
projectsubsidiëring via dit reglement en dit zonder beperkingen of verrekeningen.
Een vereniging die een rechtstreekse werkingssubsidie ontvangt van de gemeente
zelf of van een openbare instelling van de gemeente, komt niet in aanmerking voor
subsidiëring via dit reglement en dit zonder beperkingen of verrekeningen.
Een vereniging die via een ander kanaal, verschillend van de gemeente zelf,
projectsubsidies ontvangt voor de organisatie van een project, komt wel in
aanmerking om ditzelfde project te laten subsidiëren via dit reglement en dit zonder
beperkingen of verrekeningen.

5.2 Aanvraag tot projectsubsidies
Socio-culturele verenigingen die voldoen aan de voorwaarden onder artikel 5.1. komen in
aanmerking voor projectsubsidies.
Deze subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
• De aanvraag voor projectsubsidies dient te gebeuren voor 1 maart van het jaar waarin
het project georganiseerd wordt.
• De aanvraag wordt ingediend bij de cultuurdienst op de daartoe bestemde
formulieren. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de
cultuurdienst.
• De Raad van Bestuur van de Cultuurraad geeft advies aan de Algemene Vergadering
van de Cultuurraad over welke projecten worden weerhouden.
• De Algemene Vergadering van de Cultuurraad besluit d.m.v. stemming welke
projecten zullen weerhouden worden voor subsidiëring.

5

Let op: projectsubsidies voor socio-culturele verenigingen zijn wel cumuleerbaar met werkings- en
activiteitensubsidies.
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•
•

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel tot verdeling van de
subsidies goed en maakt het definitieve resultaat bekend aan de aanvrager.
De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de organisatie van de activiteit en ten
laatste op 31 december van het subsidiëringjaar door overschrijving op de rekening
van de vereniging.

5.3. Berekening van de subsidie
Voor de projectsubsidies wordt maximum 20% van het totaal begrote cultuursubsidiebedrag
gereserveerd. Ingeval het maximumbedrag niet wordt uitgekeerd, wordt het saldo bij de
activiteiten- en werkingssubsidie gevoegd.
De verdeling van het subsidiebedrag gebeurt als volgt.
1. De Algemene Vergadering van de Cultuurraad kiest uit alle voorgedragen projecten drie
projecten d.m.v. stemming. Elke aanwezige vereniging mag één stem uitbrengen door
respectievelijk één kruisje te zetten bij elk van haar drie favoriete projecten. Er wordt
opgeteld welke 3 projecten de meeste kruisjes hebben gekregen.
Dit aan de hand van het volgende voorbeeld:
Project

Kruisjes

Totaal kruisjes

1. Vereniging A

Kerstwandeling

XXXX

4

2. Vereniging B

Dropping

XX

2

3. Vereniging C

Alternatief fotosalon

XXXXX

5

4. Vereniging D

Uitstap museum

XXXXXX

6

5. Vereniging E

Kaakslag Bokrijk

XXXXXXX

7

6. Vereniging F

Culturele uitstap Eifel

XXX

3

7. Vereniging G

Duitse avond

XXXX

4

Cultureel

XXX

3

Naam vereniging

8. Vereniging H

muziekconcert

9. …

…

…

…

10. …

…

…

…
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2. De drie verenigingen met het hoogste aantal kruisjes worden weerhouden voor een
tweede stemronde. Elke aanwezige vereniging moet nu deze 3 projecten een klassering
geven. De favoriet uit deze 3 krijgt het hoogste aantal punten: namelijk 3 punten; de tweede
favoriet krijgt 2 punten en het minst favoriete project uit deze 3 krijgt slechts 1 punt.
Bijvoorbeeld:
Naam vereniging

Project

Punten

Totaal kruisjes

Vereniging D

Uitstap museum

1,3,3,2,1,1,1,3,2,1,2

20

Vereniging E

Kaakslag Bokrijk

3,3,2,2,1,2,3,3,3,2

24

Vereniging G

Duitse avond

2,1,1,2,3,3,2,2,1,2

19

3. De vereniging met het hoogste aantal punten eindigt op de eerste plaats (in dit voorbeeld
is dit E.), enz. Indien er een ex-aequo is tussen de winnaars worden de plaatsen toegekend
aan de hand van wie het hoogste aantal keren een 3 heeft gescoord. Is dit gelijk dan kijken
we naar wie de meeste 2-tjes heeft gekregen.
4. De Cultuurraad geeft volgend prijzengeld aan de winnende verenigingen:
1e plaats: €500
2e plaats: €300
3e plaats: €200
5. Afhankelijk van het beschikbare subsidiebudget kunnen één of meer verenigingen een
troostprijs van €100 ontvangen. Er kunnen echter maximum 5 verenigingen de troostprijs
van €100 krijgen.

ARTIKEL 6 CONTROLE
Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de gegevens kan op
ieder ogenblik uitgeoefend worden door een afgevaardigde of gevolmachtigde van het
college van burgemeester en schepenen op eigen initiatief of op vraag van de Cultuurraad of
een erkende vereniging. Het vaststellen van misbruiken kan leiden tot uitsluiting van de
betreffende vereniging voor alle toelagen van het desbetreffende en het volgende jaar.

ARTIKEL 7 BETWISTINGEN
Het college van burgemeester en schepenen regelt, na advies van de Cultuurraad, de niet
voorziene gevallen en neemt een besluit bij schriftelijk neergelegde betwistingen.

ARTIKEL 8 EVALUATIE EN WIJZIGINGEN
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Het reglement kan jaarlijks geëvalueerd en gewijzigd worden na advies van de Cultuurraad
en goedkeuring door de gemeenteraad.

ARTIKEL 9 BEDRAG EN UITBETALING VAN DE SUBSIDIE
Het bedrag van de subsidie wordt voor 2010 bepaald op € 7.600,00 en komt neer op een
cultuursubsidie van € 1,00 per inwoner. De subsidies worden uitbetaald ten laatste op 31
december van het begrotingsjaar.

ARTIKEL10 INWERKINGTREDING NIEUWE TEKST
Dit reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 24/01/2011 vervangt elk vorig
reglement en treedt in werking vanaf 01/02/2011.
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