REGLEMENT INZAKE TOEKENNING VAN CULTUURSUBSIDIES VLETEREN
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1

Het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeentelijke Adviesraad voor
Cultuurbeleid (GAvC) van Vleteren kunnen namens het gemeentebestuur jaarlijks
subsidies verlenen aan de erkende socio-culturele en culturele verenigingen, binnen de
perken van de kredieten voorzien op het gemeentebudget en het autonoom
werkingsbudget van de GAvC, en volgens de voorwaarden die in dit reglement
vastgelegd worden.
De subsidies zijn de uiting van waardering vanwege het gemeentebestuur en de GAvC
ten aanzien van het culturele verenigingsleven. D.w.z. een verenigingsleven dat zichzelf
kan in stand houden en waar de bijkomende toelage niet doorslaggevend is voor het
bestaan van de vereniging. De subsidie is een steun bij de verwezenlijking van de
culturele activiteiten door de verenigingen zodat elke inwoner van Vleteren de kans
krijgt in groepsverband deel te nemen aan het culturele leven in de gemeente.

Artikel 2

De subsidies kunnen enkel toegekend worden aan verenigingen die lid zijn van (en dus
erkend zijn door) de GAvC volgens de erkenningsvoorwaarden die bepaald zijn in de
Statuten en het huishoudelijk reglement van de GAvC. Een vereniging kan slechts lid
zijn van één erkende adviesraad en dus ook slechts subsidies krijgen via de adviesraad
waarbij ze erkend is.

Artikel 3

Bij betwisting over de toekenning van de subsidies, kan een vereniging een gemotiveerd
bezwaarschrift richten aan het Gemeentebestuur, dat hierin een definitieve beslissing
treft,
na
advies
van
de
cultuurraad.
Als van dit advies wordt afgeweken, motiveert het College zijn beslissing.

Artikel 4

Op eenvoudige vraag van het Gemeentebestuur of de cultuurraad moet de vereniging
haar activiteiten d.m.v bewijsmateriaal kunnen staven (folder, programma,
krantenknipsel, affiche, uitnodiging, verslag, bewijs van vorming of attest van
aanwezigheid
op
een
cursus,
enz.)
Het Gemeentebestuur en de cultuurraad hebben ook het recht om ter plaatse de
aanwending
van
de
subsidies
te
controleren.
Bij het vaststellen van misbruiken kan het Gemeentebestuur de subsidies
terugvorderen en de vereniging uitsluiten van erkenning.

Artikel 5

Er zijn drie soorten subsidies:
1) De BASISSUBSIDIE is een vaste subsidie en bedoeld als steun voor de dagelijkse
werking van de culturele verenigingen. Deze subsidie varieert naargelang het type
vereniging, omdat ook de basiswerkingskosten van een vereniging sterk variëren
naargelang de soort vereniging.
2) De ACTIVITEITENSUBSIDIE is een variabele subsidie en bedoeld als waardering
voor de activiteiten die de vereniging doorheen het werkingsjaar ontplooit.
3) De PROJECTSUBSIDIE
Over de basissubsidie beslist het college van burgemeester en schepenen, over de
activiteiten- en projectsubsidie de Gemeentelijke Adviesraad voor Cultuurbeleid
Vleteren.

HOOFDSTUK 1. BASISSUBSIDIE
Artikel 6

Doel van de subsidie
De basissubsidie heeft tot doel de activiteiten van de verenigingen en hun inspanningen
voor het culturele leven in Vleteren te waarderen.

Artikel 7

Voorwaarden
Om de basissubsidie als culturele vereniging te bekomen en te behouden, moet de
vereniging:
- werkzaam zijn in de gemeente en haar zetel of secretariaat in Vleteren
hebben
- geen winst- of handelsoogmerk nastreven
- een jaar actieve werking kunnen aantonen met minstens 1 open of 3 gesloten
activiteiten (een half jaar voor nieuwe verenigingen)
- een volledig autonome werking kunnen aantonen: geen onderafdeling of
overkoepeling van een reeds door het gemeentebestuur erkende vereniging.
De basissubsidie van de verenigingen wordt beïnvloed door hun aanwezigheid op de
algemene vergadering van de cultuurraad. De jaarlijkse basissubsidie wordt met 20%
verminderd bij afwezigheid.
Politieke partijen, mutualiteiten, vakbonden en beroepsverenigingen die sociaalculturele activiteiten organiseren kunnen wel erkend worden, maar niet gesubsidieerd.

Artikel 8

Procedure
De aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier A, ingevuld en voorzien van eventueel
bij te voegen stukken, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, tegen
begin mei. Jaarlijks voor verenigingen van categorie 4, tweejaarlijks voor andere.
Het college zal een beslissing treffen over de subsidiering en erkenning en de aanvragers
hierover berichten.
Tot
zolang
blijft
de
vorige
erkenning
geldig.
De subsidie wordt uitbetaald tegen 30 juni van hetzelfde kalenderjaar.

Artikel 9

Bedragen
Erkende socio-culturele verenigingen die een geldig aanvraagformulier (code A)
indienen, krijgen jaarlijks een forfaitair bedrag als werkingstoelage.
Dit volgens het reglement van de gemeenteraad van 19-08/2008, waarin 5 categorieën
van verenigingen zijn bepaald. De basissubsidie per categorie is als volgt bepaald:
1. Categorie 1
2.
3.
4.
5.

ontspannings-, dienstverlenende
100 €
en vaderlandslievende verenigingen
Categorie 2
Sint-Maartenscomités
175 €
Categorie 3
Harmonie en feestcomités
2.000 €
Categorie 4
vormingswerk, toneelverenigingen, vzw’s
Totaal budget van 2.000 €, verdeeld onder deze verenigingen volgens
ledenaantal (25%) en volgens aantal activiteiten (75%)
Categorie 5
Seniorenbonden
250 €

Naast deze jaarlijkse werkingstoelage, verleent het college van burgemeester en
schepenen ook een extra toelage aan jubilerende verenigingen, op schriftelijk verzoek
aan het college.
Dit conform het reglement van de gemeenteraad van 03-04/2000:
- 250 € voor ieder 25-jarig jubileum (25 -50 – 75 -100 -125 - …) van de vereniging
- 125 € voor ieder 10-jarig bestaan (10 – 20 – 30 – 40 - …) van de vereniging

HOOFDSTUK 2. ACTIVITEITENSUBSIDIE
Artikel 10

Doel van de subsidie
De basissubsidie kan aangevuld worden met een variabele subsidie voor activiteiten
met een meerwaarde voor het culturele leven van Vleteren.

Artikel 11

Voorwaarden
Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet de vereniging erkend zijn door
het Gemeentebestuur en lid zijn van de Algemene Vergadering van de Cultuurraad.
De activiteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen, hebben een cultureel
karakter of zijn vormend van aard. Bijvoorbeeld festivals, voordrachten, lezingen,
toneel -, muziek -, dans -, zang - of andere culturele voorstellingen.
Initiatieven passend binnen de actiepijlers van het gemeentelijk cultureel beleidsplan –
gemeenschapsvorming / cultuureducatie / bereiken van kansengroepen – en
samenwerking tussen twee of meer verenigingen worden extra gehonoreerd.
Bestuursvergaderingen en ontspanningsactiviteiten van bestuursleden komen niet in
aanmerking
omdat
ze
in
de
basissubsidie
vervat
zijn.

Artikel 12

Procedure
De aanvraag
gebeurt 3 maanden vóór de geplande activiteit via het
aanvraagformulier B, ingevuld en voorzien van eventueel bij te voegen stukken,
gericht aan de Gemeentelijke Adviesraad voor Cultuurbeleid Vleteren.
Het dagelijks bestuur van de GAvC beslist dan over de aanvraag in haar eerstvolgende
bijeenkomst.
Voor elke activiteit moet een bewijsstuk bijgeleverd worden.
Daarnaast wordt ook nog per activiteit een overzicht met het totaal aantal deelnemers
gevraagd (louter informatief, om een zicht te krijgen op het publieksbereik van de
verenigingen).

Artikel 13

Bedragen
De cultuurraad komt tussen voor volgende activiteiten:
▪ Culturele of educatieve uitstap met gids
60 € Maximaal éénmaal per jaar per vereniging aan te vragen
▪ Inrichten van publieksactiviteit (voordracht, optreden, tentoonstelling,…)
25% van de kosten met een maximum van 100 €
Activiteiten waarvan kan aangetoond worden dat ze passen binnen de actiepijlers van
het gemeentelijk cultureel beleidsplan, krijgen een extra subsidie van:
▪ 50 € voor gemeenschapsvorming
▪ 75 € voor cultuureducatie
▪ 100 € voor het bereiken van kansengroepen
Per activiteit wordt maar voor één van de drie pijlers extra subsidie toegekend.
De GAvC beslist autonoom over de aangehaalde motivering.
Indien de activiteit wordt georganiseerd door meerdere verenigingen, dan wordt aan
iedere meewerkende vereniging volgend deel van de subsidie toegekend:
▪ 2 verenigingen: ieder 60 %
▪ 3 verenigingen: ieder 40 %
▪ 4 verenigingen: ieder 30 %
▪ meer dan 4 verenigingen: ieder 20 %

HOOFDSTUK 3. PROJECTSUBSIDIE
Artikel 14

Doel van de subsidie
De GAvC geeft aan erkende socio-culturele verenigingen of feitelijke verenigingen uit
Vleteren een subsidie voor de organisatie van open culturele projecten van
uitzonderlijke aard op het grondgebied van de gemeente Vleteren.
Onder ‘cultureel project’ wordt verstaan een culturele activiteit of realisatie (geen
investeringen in materiaal, lokaal,…) dat betrekking heeft op één of meer van de
volgende materies:
- beeldende kunst
- cultureel erfgoed
- letteren en taal
- muziek
- podiumkunsten
- volksontwikkeling
‘Van uitzonderlijke aard’ betekent dat het project:
- de dagelijkse, reguliere werking van de aanvrager overstijgt
- van uitzonderlijk artistiek of creatief niveau is voor de aanvrager
- of een uitzonderlijke bijdrage is tot de culturele uitstraling van Vleteren.

Artikel 15

Voorwaarden
Het project moet één of meer van volgende kenmerken hebben:
- een eigen creatie of schepping beogen
- daadwerkelijke samenwerking in het culturele leven in de hand werken
- uitstraling bezitten buiten de grenzen van de gemeente
- op een bijzondere wijze bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van het
cultuurbeleidsplan: gemeenschapsvorming / cultuureducatie / bereiken van
kansengroepen
Het project mag geen winstoogmerk hebben, streeft geen commerciële doeleinden
na en de organisatie houdt een financieel risico in.
De aanvrager moet steeds de (hoofd)organisator van het project zijn.
De aanvrager kan voor dit project geen andere gemeentelijke subsidies ontvangen.
De organisator verbindt er zich toe het logo van de gemeente Vleteren gebruiken bij
alle communicatie die wordt gevoerd met betrekking tot het project, samen met de
vermelding ‘met steun van de cultuurraad Vleteren’.
Op jaarbasis en per aanvrager is slechts één goedgekeurd project mogelijk.

Artikel 16

Procedure
De aanvraag
gebeurt 3 maanden vóór de geplande activiteit via het
aanvraagformulier C, ingevuld en voorzien van volgende stukken:
- omschrijving van het initiatief (wat, wanneer, waar, doel van de activiteit)
- een gedetailleerde begroting van inkomsten en uitgaven, met een toelichting over
de (deel)activiteit, waarvoor de subsidie wordt gevraagd
gericht aan de Gemeentelijke Adviesraad voor Cultuurbeleid Vleteren.
Het dagelijks bestuur van de GAvC beslist dan over de aanvraag in haar eerstvolgende
bijeenkomst.

Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet behandeld.
Het dagelijks bestuur beslist over het toekennen van de projectsubsidie met gewone
meerderheid van stemmen als ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig is.
Als dit niet het geval is, komt het dagelijks bestuur veertien dagen later opnieuw bijeen
en beslist met gewone meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aanwezige
bestuursleden.
Ten laatste twee maanden na de realisatie van het project moet een evaluatieverslag
en de volledige afrekening (overzicht van alle inkomsten en uitgaven met verwijzing
naar bijgevoegde bewijsstukken) ingediend worden.
De uitbetaling van de projectsubsidie gebeurt in twee schijven;
1. een eerste schijf van 75% meteen na de goedkeuring;
2. een tweede schijf van 25% na ontvangst en goedkeuring van het evaluatieverslag en
de volledige afrekening
Indien het cultureel project niet kan doorgaan, of sinds de subsidieaanvraag grondig
werd gewijzigd, deelt de organisator dit onverwijld mee aan het dagelijks bestuur van
de GAvC, die kan beslissen de subsidie volledig of gedeeltelijk te wijzigen, in te houden
of terug te vorderen.
Indien de bepalingen van dit reglement niet nageleefd worden, zal de projectsubsidie
volledig of gedeeltelijk teruggevorderd worden.
Artikel 17

Bedragen
Het bedrag van de subsidie wordt bepaald in functie van het soort project, het cultureel
belang van het project, de uitstraling van het project, de verhouding van het project tot
de (reguliere werking van de) organisator, de realistische raming van alle uitgaven en
inkomsten van het project, de beschikbare financiële middelen, met een maximum van
750 euro per goedgekeurd project.
Indien het een gezamenlijk project van meerdere verenigingen betreft, wordt het
totaalbedrag van de subsidie verdeeld à rato van het aantal deelnemende verenigingen.
Komen voor subsidiering in aanmerking:
Enkel bewezen kosten van:
- publiciteits- en promotiekosten, publicatiekosten catalogus
- netto-uitkoopsommen voor culturele evenementen (d.w.z. na aftrek van toelagen
van de Vlaamse Gemeenschap, provincie of andere)
- auteursrechten (sabam, billijke vergoeding,…)
- huurkosten voor films, decors, kostuums, audiovisuele middelen en ander
materiaal
- verzekeringskosten
Niet:
- huur van ruimten
- kosten voor geschenken, attenties, prijzen, oorkonden, erepenningen, medailles,…
- uitgaven voor recepties en banketten

SLOTBEPALINGEN
Artikel 18

Dit reglement is een overname van de gemeentelijke reglementen voor wat de
basissubsidies betreft.

Artikel 19

De bepalingen betreffende de activiteiten- en projectsubsidie vanuit de GAvC gaan in
op 1 juli 2014 en vervangen vanaf die datum de toelagen uit het intern reglement van
het dagelijks bestuur van 2009.

