Subsidiereglement voor socioculturele,
culturele en sociale verenigingen
1.

ALGEMEENHEDEN

1.1.

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.

1.2.

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.

1.3.

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.
1.4.

Elk werkjaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

1.5.

Een erkende vereniging is verplicht voor 15 oktober van elk werkjaar aan het college van
burgemeester en schepenen een verslag over de werking van het voorbije werkjaar over te
maken. Dat verslag wordt opgesteld volgens het puntenstelsel vermeld onder artikel 3.
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. De documenten kunnen zowel
digitaal als in papiervorm worden ingediend. Welke documenten moeten aangeleverd worden,
staat vermeld op het invulformulier.

1.6.

De uitbetaling van de financiële toelage gebeurt in overeenstemming met het
gemeentedecreet door overschrijving op de bankrekening van de socioculturele, culturele of
sociale vereniging.

1.7.

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.

1.8.

Elke vereniging waarvoor in de begroting van een plaatselijk gemeentelijk openbaar bestuur
een subsidie is voorzien, wordt uitgesloten van subsidiëring volgens dit subsidiereglement.

1.9.

Elke vereniging die een geldelijke dotatie ontvangt van een door de gemeenteraad beheerde
organisatie buiten de sport-, cultuur- en/of jeugdraad kan geen aanspraak maken op een
subsidie buiten de gemeentelijke raad.
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1.10.

Verenigingen die een subsidie ontvangen van de verschillende gemeentelijke raden (cultuur-,
sport- of jeugdraad) kunnen slechts een keer de basissubsidie ontvangen. Zij dienen zelf bij de
jaarlijkse aanvraag te bepalen bij welke raad.

1.11.

In het kader van de openbaarheid van bestuur kan de socioculturele, culturele of sociale
vereniging het subsidiedossier van de eigen vereniging inkijken, na afspraak met de
cultuurfunctionaris.

2.

ERKENNING VAN EEN SOCIOCULTURELE, CULTURELE EN SOCIALE
VERENIGING
Om als socioculturele, culturele of sociale vereniging te worden erkend, moet aan volgende
voorwaarden voldaan worden:
a) Een nieuwe organisatie dient haar aanvraag tot erkenning in bij 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.

b) De cultuurfunctionaris controleert de voorwaarden en stelt een verslag op ten behoeve van
de cultuurraad die vervolgens adviseert over de erkenning. Op basis van het verslag van de
cultuurfunctionaris en het advies van de cultuurraad, beslist het College van burgemeester en
schepen omtrent de erkenning.
c) De basisvoorwaarden tot erkenning zijn:








De vereniging ontwikkelt een werking die in hoofdzaak op het grondgebied Dentergem
plaatsvindt. Deze voorwaarde vervalt wanneer de vereniging kan aantonen dat haar
werking een specifieke infrastructuur vereist of dat de bestaande plaatselijke
infrastructuur onvoldoende beschikbaar is.
De vereniging is opgericht door een privaat initiatief.
De vereniging streeft geen winstverdelingsoogmerken na, d.i. geen persoonlijke winsten.
De vereniging wordt geleid door een bestuurscomité van ten minste 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 beschikt over een rekeningnummer op naam van de vereniging.

d) De erkenning is geldig voor de periode van één jaar en wordt automatisch verlengd indien er
jaarlijks wordt voldaan aan de voorwaarden vermeld onder artikel 2.
e) Indien een erkende vereniging niet meer voldoet aan de voorwaarden vermeld onder artikel 2
krijgt de vereniging een periode van 1 jaar om zich in regel te stellen. Wanneer de vereniging
na 1 jaar nog niet in orde is met de bepalingen onder artikel 2, verliest de vereniging haar
erkenning.
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3.

SAMENSTELLING VAN DE SUBSIDIE

3.1.

De subsidie is onderverdeeld in 4 delen:





3.2.

De verenigingen worden opgedeeld in verschillende categorieën. Er kunnen enkel punten
worden verkregen binnen de categorie waartoe men behoort.







3.3.

basissubsidie:
20% van het totaal te verdelen bedrag;
ledensubsidie:
10% van het totaal te verdelen bedrag;
werkingssubsidie:
60% van het totaal te verdelen bedrag;
samenwerkingssubsidie:
10% van het totaal te verdelen bedrag.

HaFaBra: harmonieën, fanfares en brassbands1
Muziekgroepen2
Zangkoren
Toneelverenigingen
Kunstacademies in woord en beeld
Andere verenigingen

De BASISSUBSIDIE geldt voor elke categorie en bedraagt
a) 10 punten voor de vereniging die gebruikmaakt van gemeentelijke infrastructuur maar zelf
moet instaan voor verwarming, elektriciteit en/of water;
b) 30 punten voor de andere verenigingen.

3.4.

De LEDENSUBSIDIE geldt voor elke categorie en bedraagt





3.5.

1 punt voor verenigingen met 5 tot 20 leden;
5 punten voor verenigingen met 21 tot 50 leden;
10 punten voor verenigingen met 51 tot 100 leden;
20 punten voor verenigingen met meer dan 101 leden.

Bij de WERKINGSSUBSIDIE kunnen enkel punten verkregen worden binnen de categorie
waartoe men behoort.

3.5.1. Werkingssubsidie voor HaFaBra
De vereniging krijgt voor onderstaande activiteiten volgende punten toegekend:



Repetities: 1 punt per repetitie, met een maximum van 50 punten;
Concerten: 20 punten per concert3, met een maximum van 100 punten;

1

HaFaBra is een uitdrukking die wordt gebruikt als verzamelnaam voor verschillende types blaasorkesten en is
een samenvoeging van harmonie, fanfare en brassband.
2
Een muziekgroep is een muziekvereniging die niet valt onder de categorie HaFaBra.
3
Onder een concert wordt verstaan: een muzikaal optreden waarbij de muzikanten neerzitten.
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Uitstappen: 5 punten per uitstap4, met een maximum van 25 punten;
Instrumenten: 8 punten per instrument, met een maximum van 1 instrument per actieve
muzikant;
Klasse: 20 punten per klasse hoger dan normaal, volgens de indeling van provincie WestVlaanderen.

Opmerking: concerten en uitstappen komen enkel in aanmerking als ze binnen de gemeente
plaatsvinden.
3.5.2. Werkingssubsidie voor muziekgroepen
De vereniging krijgt voor onderstaande activiteiten volgende punten toegekend:


Optredens: 5 punten per optreden, met een maximum van 25 punten;

Opmerking: optredens komen enkel in aanmerking als ze binnen de gemeente plaatsvinden.
3.5.3. Werkingssubsidie voor zangkoren
De vereniging krijgt voor onderstaande activiteiten volgende punten toegekend:



Repetities: 1 punt per repetitie met een maximum van 25 punten;
Concerten: 15 punten per concert met een maximum van 75 punten.

Opmerking: concerten komen enkel in aanmerking als ze binnen de gemeente plaatsvinden.
3.5.4. Werkingssubsidie voor toneelverenigingen
De vereniging krijgt voor onderstaande activiteiten volgende punten toegekend:



Per creatie: 50 punten per creatie;
Occasioneel optreden: 5 punten per occasioneel optreden met een maximum van 15
punten.

Opmerking: creaties en optredens komen enkel in aanmerking als ze binnen de gemeente
plaatsvinden.
3.5.5. Werkingssubsidie voor Kunstacademies in woord en beeld
De vereniging krijgt voor onderstaande activiteiten volgende punten toegekend:



Lessen en bijeenkomsten: 1 punt per les of bijeenkomst met een maximum van 20 punten;
Tentoonstellingen: 20 punten per tentoonstelling op de eigen gemeente met een
maximum van 40 punten.

3.5.6. Werkingssubsidie voor andere verenigingen
 Ontspanningsactiviteiten: 2 punten per activiteit met een maximum van 80 punten. De
activiteit komt enkel in aanmerking als ze binnen de gemeente plaatsvindt;
 Gasttentoonstelling: 10 punten per gasttentoonstelling5 met een maximum van 20
punten. De activiteit komt enkel in aanmerking als ze binnen de gemeente plaatsvindt;
4

Onder een uitstap wordt verstaan: een muzikaal optreden waarbij de muzikanten niet per se neerzitten. Er
wordt gemarcheerd tijdens het muziekspelen of er wordt verplaatst tussen verschillende locaties waar muziek
wordt gespeeld.
5
Bij een gasttentoonstelling is de vereniging wel de initiatiefnemer maar wordt enkel in logistiek en organisatie
voorzien door de vereniging. De inhoud wordt overgenomen of gehuurd van een andere organisator.
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Eigen tentoonstelling: 15 punten per eigen tentoonstelling met een maximum van 45
punten. De activiteit komt enkel in aanmerking als ze binnen de gemeente plaatsvindt;
Inrichting van wedstrijden: 5 punten per wedstrijd zoals bijvoorbeeld zoektochten en
sportwedstrijden met een maximum van 25 punten. De activiteit komt enkel in
aanmerking als ze binnen de gemeente plaatsvindt;
Optreden in eigen gemeente: 15 punten voor optredens van bijvoorbeeld zang, muziek of
theater met een maximum van 45 punten;
Workshop, voordracht, les, debat, infobeurs of studiedag met een begeleider of lesgever:
10 punten per activiteit met een maximum van 50 punten. De activiteit komt enkel in
aanmerking als ze binnen de gemeente plaatsvindt;
Educatieve of culturele reis: 10 punten per reis buiten de gemeente met een maximum
van 30 punten.

3.5.7. Indien er door de vereniging geen punten worden behaald voor de werkingssubsidie, vervalt
de werkings- en ledensubsidie voor die vereniging.
3.5.8. De SAMENWERKINGSSUBSIDIE geldt voor elke categorie en;
 Het bijwonen van de Algemene vergadering van de cultuurraad levert 5 punten per
vergadering op. Er kan per Algemene Vergadering slechts 1 afgevaardigd lid per vereniging
punten ontvangen. Een afgevaardigde kan ook slechts voor 1 vereniging punten verdienen
per Algemene Vergadering;
 Het bijwonen van het Dagelijks bestuur levert 5 punten per vergadering op;
 Participatie aan activiteiten ingericht door de culturele raad levert 10 punten op per
activiteit.

4.

OMREKENING VAN DE PUNTEN NAAR HET SUBSIDIEBEDRAG

4.1.

Basissubsidie
De som van alle punten voor de basissubsidie

=X

Bedrag voor 1 punt van de basissubsidie = Y

=

totale subsidiebedrag x 0,20
X

Bedrag voor basissubsidie per vereniging
4.2.

=

Y x aantal toegekende punten

De som van alle punten voor de ledensubsidie

=

X

1 punt voor de ledensubsidie = Y

=

totale subsidiebedrag x 0,1

Ledensubsidie

X
Bedrag voor ledensubsidie per vereniging
4.3.

=

Y x aantal toegekende punten

De som van alle punten voor de werkingssubsidie

=

X

1 punt voor de werkingssubsidie = Y

=

totale subsidiebedrag x 0,60

Werkingssubsidie

X
Bedrag voor werkingssubsidie per vereniging

=

Y x aantal toegekende punten
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4.4.

Samenwerkingssubsidie
De som van alle punten voor de samenwerkingssubsidie =

X

1 punt voor de samenwerkingssubsidie = Y

totale subsidiebedrag x 0,10

=

X
Bedrag voor samenwerkingssubsidie per vereniging

=

Y x aantal toegekende punten
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