Subsidiereglement Culturele verenigingen
HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN
Artikel 1: Definities








Cultuurvereniging: groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft
georganiseerd met als basisdoelstelling de beleving van cultuur onder de vorm van
cultureel erfgoed, sociaal-cultureel werk en kunsten en die actief is op grondgebied van
Sint-Gillis-Waas.
Subsidieronde: driejaarlijkse verwerking van de subsidieaanvragen door het
gemeentebestuur, beginnende in 2014, 2017, 2020, 2023, 2026…
Subsidiejaar: jaar waarin de subsidies worden uitbetaald
Werkingsjaar: jaar voorafgaand aan het subsidiejaar, dit werkingsjaar kan lopen van
januari tot december of van september tot augustus
Basissubsidie: min. 25 EUR, max 175 EUR, wordt berekend op basis van
subsidiebedrag tijdens vorige subsidieronde
Uitgebreide subsidie: 50 EUR + subsidiebedrag berekend op basis van een ingediend
werkingsdossier

Artikel 2: Budget
Binnen de goedgekeurde budgetten van de gemeente Sint-Gillis-Waas, kan het college van
burgemeester en schepenen subsidies verlenen aan cultuurverenigingen, met het doel hun
culturele activiteit te steunen en de kwaliteit van hun werking te bevorderen.
Artikel 3: Uitsluiting
Verenigingen die via een rechtstreekse forfait van de gemeenteraad betoelaagd worden of
activiteiten van de vereniging die reeds betoelaagd worden via de sport-, senioren- of
jeugdsubsidies, komen niet meer in aanmerking voor deze vorm van subsidiëring.
Artikel 4: Subsidierondes
Om door het gemeentebestuur gesubsidieerd te worden, moeten de verenigingen
deelnemen aan de driejaarlijkse subsidierondes, daarin een basisbedrag of puntenaantal
verwerven en aan alle verdere bepalingen van dit reglement voldoen.
Artikel 5: Basisvoorwaarden
Om aan de driejaarlijkse subsidieronde te kunnen deelnemen, moeten de verenigingen
voldoen aan volgende basisvoorwaarden:
1. De vereniging is minimum 3 jaar erkend door de gemeente als cultuurvereniging.
2. De zetel van de vereniging dient in Sint-Gillis-Waas te zijn.
3. De vereniging beschikt over minimum 10 leden en over een gestructureerd
bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester).
4. Een vereniging die lid is van een overkoepelende vereniging (binnen de
gemeente) dient een volledig zelfstandige werking en programma te hebben
(anders dan de overkoepelende vereniging).
Bewijzen kunnen hiervoor gevraagd worden. Deelverenigingen van éénzelfde
vereniging, met optie cultuur, dienen één gezamenlijk dossier in.
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Artikel 6: Verlies van recht op subsidie
Indien de vereniging haar werking heeft stopgezet in het subsidiejaar, verliest zij het recht op
subsidie.
Artikel 7: Sanctie
Bij het afleggen van onjuiste verklaringen met bedrieglijk opzet, zal het college van
burgemeester en schepenen maatregelen treffen.
Artikel 8: Verwerking aanvragen
De subsidieaanvragen worden administratief verwerkt. Het college van burgemeester en
schepenen beslist over de toe te kennen subsidies.
Ingeval van betwistingen en uitzonderingen neemt het college van burgemeester en
schepenen een eindbeslissing.
Artikel 9: KEUZE: vaste basissubsidie of uitgebreide subsidie nl. 50 EUR +
werkingssubsidie
Bij de aanvraag om deel te nemen aan de subsidieronde, heeft de vereniging de keuze:
1. aanvraag van vaste basissubsidie
2. aanvraag van uitgebreide subsidie = 50 EUR + werkingssubsidie
Deze keuze wordt vastgelegd voor 3 jaar.
Verenigingen die geen subsidie aanvroegen tijdens de vorige subsidieronde of voor de
eerste maal subsidie aanvragen en voldoen aan de basisvoorwaarden, hebben deze keuze
niet.
Zij zijn verplicht om een uitgebreide subsidie aan te vragen en een werkingsdossier in te
vullen. (zie hoofdstuk 3)

HOOFDSTUK 2: AANVRAAG BASISSUBSIDIE (25 – 175 EUR)
Artikel 10: Voorwaarden
Indien de vereniging bij de subsidieronde kiest voor de aanvraag van een vaste
basissubsidie, moet zij geen werkingsdossier indienen.
Artikel 11: Subsidieronde: driejaarlijkse aanvraag
De cultuurverenigingen die wensen deel te nemen aan de driejaarlijkse subsidieronde dienen
vóór 28 februari een subsidieaanvraag in te dienen.
Bij de driejaarlijkse aanvraag dient te worden gevoegd:
1. ledenlijst van afgelopen werkingsjaar
2. samenstelling van het bestuur
3. jaarprogramma van afgelopen werkingsjaar
4. een verklaring dat het bestuur van de vereniging kennis heeft genomen van dit
reglement en zich aan de voorschriften daarvan onderwerpt
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Artikel 12: Subsidiebedrag
Aan de verenigingen die kiezen voor een vaste basissubsidie, wordt een subsidiebedrag
toegekend op basis van de gekregen subsidie in de vorige subsidieronde.
Het bedrag wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 25, met een maximum van
175 EUR.
Artikel 13: Jaarlijks bestaansbewijs
Een vereniging waarvan de aanvraag goedgekeurd werd, krijgt het recht gedurende 3 jaar
te genieten van de gemeentelijke basissubsidie voor cultuurverenigingen, zonder een
werkingsdossier te moeten indienen.
De subsidie voor het 2e en 3e jaar zal evenwel slechts worden uitbetaald indien de
vereniging een normale jaarwerking blijft ontplooien en jaarlijks vóór 28 februari een
aanvraag om subsidie bij het college van burgemeester en schepenen heeft ingediend.
De jaarlijkse aanvraag dient vergezeld te zijn van volgende stukken:
1. ledenlijst van afgelopen werkingsjaar,
2. samenstelling van het bestuur,
3. jaarprogramma van afgelopen werkingsjaar,
4. verklaring op eer door voorzitter en secretaris dat de vereniging in dat jaar nog actief is.

HOOFDSTUK 3: AANVRAAG UITGEBREIDE SUBSIDIE (50 EUR +
WERKINGSSUBSIDIE)
Artikel 14: Voorwaarden
Indien de vereniging bij de subsidieronde kiest voor een uitgebreide subsidie, moet zij
éénmalig een werkingsdossier invullen bij de subsidieaanvraag.
Artikel 15: Subsidieronde: driejaarlijkse aanvraag
Volgende documenten worden verplicht bijgevoegd bij de driejaarlijkse subsidieaanvraag:
1. ledenlijst van afgelopen werkingsjaar
2. samenstelling van het bestuur
3. jaarprogramma van afgelopen werkingsjaar
4. een verklaring dat het bestuur van de vereniging kennis heeft genomen van dit reglement
en zich aan de voorschriften daarvan onderwerpt
5. werkingsdossier bestaande uit:
a. invulformulier
b. volgende bewijsstukken kunnen bijkomend opgevraagd worden:
 plaatselijk verenigingsblad
 huurovereenkomsten van de afgelopen 3 werkingsjaren (bij privéinfrastructuur of cultuurinfrastructuur buiten gemeente)
Artikel 16: Puntenverdeling
De werkingssubsidie wordt berekend aan de hand van onderstaande puntenverdeling.
aantal leden Gemiddelde van afgelopen 3 werkingsjaren
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10 tot 50 leden
51 tot 100 leden
101 tot 200 leden
+ 200 leden

10 ptn
20 ptn
30 ptn
40 ptn

activiteiten




aantal activiteiten : Afgelopen 3 werkingsjaren.
Bestuursvergaderingen komen niet in aanmerking bij de puntentelling.
Wekelijks terugkerende dezelfde activiteiten worden niet opgenomen in het totaal
aantal activiteiten maar worden apart beoordeeld (aard activiteiten).

1 tot 20 activiteiten
21 tot 60 activiteiten
+ 60 activiteiten


5 ptn
15 ptn
20 ptn

aard activiteiten: Afgelopen 3 werkingsjaren

Evenement:
Op zichzelf staande activiteit, beperkt in tijd en ruimte, die de
normale werking van een cultuurvereniging overschrijdt, een
regionale uitstraling heeft en voor iedereen toegankelijk is
Eigen uitvoering van zang, dans, toneel en muziek met
uitzondering van repetities
Eigen uitvoering van zang, dans, toneel en muziek als
onderdeel van een groter programma georganiseerd door
derden
Organisatie van zang, dans, toneel en muziek uitgevoerd door
derden
Organisatie van een tentoonstelling (per tentoonstellingsdag 2
punten)
Organisatie van een groepsreis of speciale dagactiviteit
Organisatie van een voordracht, lezing ,debat, les,
demonstratie
Organisatie van dia- of filmvoorstelling
Organisatie van ontspanningsnamiddag of –avond
Beoefenen van repetitie
Organiseren van een wekelijks terugkerende dezelfde activiteit
Bijwonen van een concert, lezing,filmvoorstelling, ….?
Deelname aan een activiteit van de overkoepelende
organisatie
Organisatie van een quiz of wedstrijd (vb fietszoektocht?)


20 pnt/keer

Max 60

4 pnt/keer

Max 70

1 pnt/keer

Max 60

2 pnt/keer

Max 30

2 pnt/keer

Max 30

2 pnt/keer
1 pnt/keer

Max 30
Max 60

1 pnt/keer
1 pnt/keer
0,5 pnt/keer
0,5 pnt/keer
1 pnt/keer
1 pnt/keer

Max 30
Max 30
Max 50
Max 50
Max 30
Max 30

4 pnt/keer

Max 70

kwaliteit van de werking: Afgelopen 3 werkingsjaren

Eigen uitgave van plaatselijk verenigingsblad (min 4x jaar)
Actieve medewerking aan de organisatie van gemeentelijke
activiteiten of activiteiten van de gemeentelijke cultuurraad,
de feestcomités of vzw Tempus De Route
Eigen plaatselijke website
Actieve medewerking aan activiteiten van andere
verenigingen van Sint-Gillis-Waas

10 pnt/jaar
3 pnt/keer

Max 30
Max 18

10 ptn
1 pnt/keer

Max 10
Max 10
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Aanwezigheid op minstens 1 AV van de cultuurraad/jaar

3 pnt/keer

Max 18

infrastructuur Afgelopen 3 werkingsjaren
gebruik van infrastructuur in eigendom of alleengebruik van privé-infrastructuur 40 ptn
als hoofdhuurder (gedurende 3 jaren)
huur van privé-infrastructuur of infrastructuur buiten de gemeente
40 ptn
(minimum 15 keer)
Artikel 17: Subsidiebedrag
Aan de verenigingen die kiezen voor een uitgebreide subsidie, wordt een subsidiebedrag
toegekend op basis van de gekregen punten via het werkingsdossier, vermeerderd met 50
EUR.
Artikel 18: Jaarlijks bestaansbewijs
Een vereniging waarvan de aanvraag goedgekeurd werd, krijgt het recht gedurende 3 jaar
te genieten van de gemeentelijke uitgebreide subsidie voor cultuurverenigingen.
De subsidie voor het 2e en 3e jaar zal evenwel slechts worden uitbetaald indien de
vereniging een normale jaarwerking blijft ontplooien en jaarlijks vóór 28 februari een
aanvraag om subsidie bij het college van burgemeester en schepenen heeft ingediend.
De jaarlijkse aanvraag dient vergezeld te zijn van volgende stukken:
1. ledenlijst van afgelopen werkingsjaar,
2. samenstelling van het bestuur,
3. jaarprogramma van afgelopen werkingsjaar,
4. verklaring op eer door voorzitter en secretaris dat de vereniging in dat jaar nog actief is.

HOOFDSTUK 4: OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 19: Eerste driejaarlijkse subsidieronde
De periode 2005-2007 wordt beschouwd als eerste subsidieronde. De volgende
subsidieronde is van 2008 tot en met 2010, enz.
Artikel 20: Aanvragen in 2014
In 2014 moeten alle subsidieaanvragen ingediend worden vóór 15 oktober 2014.
Artikel 21: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 5 september 2014.
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