afdeling vrije tijd
dienst cultuur
subsidiereglement voor socioculturele, culturele en sociale
verenigingen

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE, CULTURELE EN SOCIALE VERENIGINGEN
vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 6 juli 2017, treedt in werking op 1 september 2017
ALGEMEENHEDEN
Artikel 1.
Socioculturele, culturele en sociale verenigingen kunnen, binnen de perken van het budget goedgekeurd door de
gemeenteraad, een subsidie ontvangen. De subsidies worden verleend volgens de voorwaarden opgesomd in dit
reglement.
Artikel 2.
Iedere vereniging die een subsidie geniet en lid is van de gemeentelijke culturele raad heeft de morele verplichting de
vergaderingen van de gemeentelijke culturele raad bij te wonen en aan zijn activiteiten mee te werken.
Artikel 3.
Het subsidiedossier bestaat uit:
•
•

het invulformulier, aangeleverd door het gemeentebestuur;
de gevraagde bewijsstukken.

Geen ander formulier dan datgene aangeleverd door het gemeentebestuur kan door de socioculturele, culturele of
sociale vereniging gebruikt worden.
Artikel 4.
Elk werkjaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar.
Artikel 5.
Een erkende vereniging is verplicht voor 1 oktober van elk werkjaar aan het college van burgemeester en schepenen
een verslag over de werking van het voorbije werkjaar over te maken. Dit verslag wordt opgesteld volgens het
puntenstelsel vermeld onder artikel 15.
De vereniging verleent inzage in elk document of geeft gevraagde informatie aan de ambtenaar belast met het
berekenen van de subsidie wanneer die informatie van belang is bij het berekenen en wanneer de ambtenaar daar om
vraagt.
Artikel 6.
De uitbetaling van de financiële toelage gebeurt in overeenstemming met het gemeentedecreet door overschrijving op
de bankrekening van de socioculturele, culturele of sociale vereniging.
Artikel 7.
Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of indien de voorwaarden van dit besluit niet zijn nageleefd, kan het
college van burgemeester en schepenen op grond van deze regeling:
•
•

de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de betrokken organisatie;
de betrokken organisatie van verdere subsidiëring uitsluiten voor een periode van drie jaar.
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Artikel 8.
Een erkende vereniging is een vereniging die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1.1.1.2 van het gecoördineerd
retributiereglement.
Artikel 9.
Om als socioculturele, culturele of sociale vereniging te worden erkend moet aan volgende voorwaarden voldaan
worden:
a) een socioculturele vereniging streeft een doel na dat positief is en uitsluitend gericht is op de culturele,
staatsburgerlijke, morele of wetenschappelijke vorming van de volwassenen en jeugd en dit buiten enig
schoolverband;
b) een culturele vereniging streeft een doel na dat gericht is op de amateuristische kunstbeoefening en dit buiten enig
schoolverband;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

de vereniging is door het private initiatief opgericht;
de vereniging wordt geleid door een bestuurscomité van tenminste drie leden van Belgische nationaliteit, die
wettelijk gedomicilieerd zijn in de gemeente;
de vereniging of organisatie heeft haar zetel op het grondgebied van de gemeente;
de vereniging heeft, bij het indienen van de aanvraag om erkenning gedurende ten minste één jaar de
onder a) of b) bedoelde activiteiten uitgevoerd;
de vereniging streeft geen winstverdelingsoogmerken na, dit is geen persoonlijke winsten;
de vereniging aanvaardt de administratieve en financiële controle van de gemeente met inbegrip van het onderzoek
ter plaatse;
de vereniging toont aan dat zij:
ofwel in de gemeente werkzaam is ofwel prestaties of diensten levert die de gemeente ten goede komen;
actief is op het gebied van de algemene volksontwikkeling of sociale activiteiten, in het Nederlands.

Artikel 10.
Een aanvraag om erkenning wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen en bevat volgende
documenten:
•
•
•
•

de schriftelijke aanvraag om erkenning;
de samenstelling van het bestuur;
de ledenlijst;
een exemplaar van de statuten, het grondreglement of bij gebrek hieraan een omschrijving van het nagestreefde
doel.

Voor het college van burgemeester en schepenen een besluit neemt, vragen zij advies aan de gemeentelijke culturele
raad.
Artikel 11.
Voor verenigingen, die erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen, wordt de erkenning jaarlijks
stilzwijgend verlengd als verder voldaan wordt aan de erkenningvoorwaarden opgesomd artikel 9.
Voor verenigingen die lid zijn van de gemeentelijke culturele raad volstaat het om lid te blijven en verder te voldoen aan
de erkenningvoorwaarden opgesomd in artikel 9.
WERKINGSSUBSIDIE
Artikel 12.
De verenigingen worden opgesplitst in drie categorieën:
•
•
•

de socioculturele verenigingen;
de culturele verenigingen;
de sociale verenigingen.

Artikel 13.
De sociale verenigingen krijgen een individuele subsidie. Het bedrag hiervan wordt jaarlijks vastgesteld door de
gemeenteraad. Dit bedrag wordt niet in aanmerking genomen bij de verdeling van het totale subsidiebedrag aan de
socioculturele en culturele verenigingen.
Het bedrag dat wordt vastgesteld voor de oudercomités wordt verdeeld onder het Oudercomité van de Basisschool De
Ginste en het oudercomité van de Centrumscholen op basis van het aantal klassen. Het totale bedrag wordt gedeeld
door het aantal klassen op 1 februari van het jaar waarin men de subsidie aanvraagt. Hierdoor krijgen we een geldelijke
waarde voor één klas. Het subsidiebedrag = aantal klassen * berekende geldelijke waarde per klas.
Artikel 14.
De culturele en socioculturele verenigingen krijgen een subsidie, onder de voorwaarde vermeld in artikel 1, waarvan het
bedrag berekend wordt op basis van het aantal verworven punten. De puntenverdeling wordt vermeld onder artikel 15.
Voor het berekenen van de subsidie van elke vereniging wordt volgende werkwijze toegepast:
•
•
•
•

Een punt heeft een vaste waarde. Voor een culturele vereniging bedraagt de vaste geldelijke waarde per punt 0,033
euro. Voor een socioculturele vereniging bedraagt de vaste geldelijke waarde per punt 0,020 euro.
Er wordt een optelling gemaakt van het aantal punten bekomen door elke vereniging;
Het aantal bekomen punten wordt, per vereniging, vermenigvuldigd met de vaste geldelijke waarde per punt;
Het bekomen subsidiebedrag van alle vereniging wordt opgeteld.

•

•

Het in het budget voorziene krediet mag maximum met 2,5 % overschreden worden. Indien het berekende bedrag
van alle verenigingen samen meer is dan dit maximum worden de afzonderlijke subsidies herberekend. Het bedrag
dat het maximum (het in de begroting voorziene krediet + 2,5%) overschrijdt, wordt evenredig aan alle verenigingen
in mindering gebracht.
Indien het totale subsidiebedrag minder bedraagt dan het in de begroting voorziene bedrag wordt het overschot niet
verdeeld.

Op het ogenblik dat het maximum (het in de begroting voorziene krediet + 2,5%) drie jaar na elkaar overschreden wordt
of dat er een vereniging bijkomt, mag het in de begroting voorziene krediet met 5 % overschreden worden. Voor de
berekening van het aantal verenigingen wordt het werkjaar 2010-2011 als basis genomen.
Artikel 15.
•
•

Bonus: dit zijn extra punten bij het item dat erboven staat bv. B1 én B1b. Als je het algemene item aanduidt, kan je
recht hebben op de bonus.
Samenwerking met andere vereniging: een gezamenlijke organisatie door verschillende verenigingen. Helpen bij
een activiteit georganiseerd door een andere vereniging wordt niet beschouwd als samenwerking

Categorie 1: de socioculturele verenigingen
A. Organisatie en structuur van de vereniging
A.1. Per vergadering (meerdere per werkdag indien andere doelgroep en/of andere zaal) 200 p
A.2. Per ingeschreven lid (ledenlijst verplicht) 2 p
A.3. Voorlopig jaarprogramma 500 p
A.4. Aanwezigheid op algemene vergadering van de culturele raad (afgevaardigde of vervanger, een verontschuldiging
telt niet) 750 p
B. Werking van de vereniging
ontspannings- en vormende activiteiten
B.1. Activiteiten voor eigen leden of voor publiek 250 p
B.1.a. bonus voor samenwerking met andere vereniging(en) 100 p
B.1.b. bonus zonder deelnamegeld 100 p
B.2. Dienstverleningsproject (eigen leden ondersteunen cfr. een dienstverlenende instantie bv. belangen behartigen voor
mensen die het niet zelf kunnen) 500 p
B.3. Opleiding of bijscholing (voor leden of voor bestuur) bv. over de wegcode 200 p
B.4. Per uitgave brochure/ledenblad/digitale nieuwsbrief of hebben communicatie via een eigen website, gebruik sociale
media (up to date) 150 p
evenement voor publiek (dit kan niet enkel voor eigen leden zijn)
C.1. Opbouw en afbraak (per dag) 250 p
C.2. Evenement (per activiteit per dag met max. van 3 dagen) 500 p
C.2.a. bonus voor samenwerking met andere vereniging(en) 100 p
C.2.b. bonus zonder deelnamegeld 100 p
Categorie 2: de culturele verenigingen
A. Organisatie en structuur van de vereniging
A.1. Per vergadering (met bestuur, leden, repetitie) (meerdere per werkdag indien andere doelgroep en/of andere zaal)
200 p
A.2. Per ingeschreven lid (ledenlijst verplicht) 2 p
A.3. Aanwezigheid op algemene vergadering culturele raad (afgevaardigde of vervanger, een verontschuldiging telt niet)
750 p
B. Werking van de vereniging
B.1. toneel-, film- of fotovoorstelling, voordracht, tentoonstelling, muziekuitvoering voor publiek binnen Oostrozebeke
door eigen leden 500 p
B.2. toneel-, film- of fotovoorstelling, voordracht, tentoonstelling, muziekuitvoering voor publiek buiten Oostrozebeke door
eigen leden 600 p
B.3. opbouw en afbraak decor (per dag) 200 p
B.4. per gastoptreden (bv. andere vereniging, amateur, …) 250 p
B.4.a. bonus professioneel gastoptreden binnen normale werking eigen vereniging (kopie contract bijvoegen!) 500 p
B.5. Activiteit voor eigen leden 250 p
B.6. Tournee in het kader van uw werking (minstens 3 dagen) 600 p
B.7. Samenwerking met andere vereniging(en) 500 p

B.8. Per uitgave brochure/ledenblad/digitale nieuwsbrief of hebben communicatie via een eigen website, gebruik sociale
media (up to date) 250 p
C. Vorming van de vereniging
C.1. kadervorming per bestuurslid per dag (attest noodzakelijk) 150 p
C.2. opleiding of bijscholing leden per dag (minimum 3 leden, attest noodzakelijk) 200 p
D. Aankopen van de vereniging
D.1. aankoop instrumenten, kledij of partituren per aankoopschijf van 12,5 euro (bewijs kopie aankoopfacturen) 50 p
Categorie 3: de sociale verenigingen
De sociale verenigingen, erkend door het college van burgemeester en schepenen, zijn:
•
•
•

het Rode Kruis;
de oudercomités;
Ziekenzorg.

Iedere sociale vereniging vult de aangereikte invulformulieren in. Hierop wordt vermeld:
•
•
•

gegevens van de vereniging;
lijst bestuursleden;
overzicht van de activiteiten tijdens het voorbije werkjaar.

