Subsidiereglement socioculturele verenigingen – gemeente Herenthout
Art.1: Algemene bepalingen
Het gemeentebestuur verleent jaarlijks subsidies aan de erkende socioculturele verenigingen van
de gemeente Herenthout, binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien in de begroting. Het
toekennen van subsidies gebeurt na advies van de cultuurraad. Beslissingen waarbij het
gemeentebestuur afwijkt van dat advies, moeten worden gemotiveerd.
De erkenning en subsidiëring gebeuren volgens de regels en voorwaarden die in dit reglement zijn
vastgelegd. Het college van burgemeester en schepenen beslist jaarlijks of een vereniging erkend
wordt als socioculturele vereniging en in aanmerking komt voor subsidies, na advies van de
cultuurraad.

Art. 2: Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op de plaatselijke socioculturele verenigingen. Dit zijn verenigingen,
organisaties of instellingen waarvan minstens 50% van de leden en 50% van het bestuur inwoner is
van de gemeente Herenthout en die activiteiten in de gemeente ontplooien op een of meerdere
van volgende gebieden:
- het beoefenen van amateurskunsten;
- sociaal-cultureel vormings- en ontwikkelingswerk;
- gemeenschapsvormende en -opbouwende initiatieven;
- culturele vrijetijdsbesteding;
- recreatieve en sportieve activiteiten los van de sportverenigingen.
Verenigingen kunnen slechts subsidies ontvangen via één gemeentelijk kanaal. Een vereniging die
aangesloten is bij meerdere adviesraden moet vooraf te kennen geven via welke raad ze subsidies
wenst te ontvangen.
Verenigingen die via een kanaal verschillend van de adviesraden de beschikking krijgen over een
accommodatie voor hun normale werking, komen wel in aanmerking voor subsidies via dit
reglement. Er zal echter een vermindering berekend worden volgens de modaliteiten onder 4.2.4.

Art. 3: Erkenning
3.1. Voorwaarden voor erkenning
Om erkend te worden, moet een vereniging voldoen aan de volgende voorwaarden:
- socioculturele activiteiten organiseren in de gemeente, zoals in artikel 2 aangehaald, die
openstaan voor alle inwoners van de gemeente;
- haar zetel hebben in de gemeente Herenthout en haar voornaamste werking hebben in de
gemeente;
- opgericht zijn door private personen en geen beroeps-, winst- of handelsdoeleinden hebben;
- geleid worden door een bestuur dat minstens uit 3 leden bestaat die geen familie (tot 3 de
graad) van elkaar zijn. Er zijn uitzonderingen mogelijk op beslissing van het College van
Burgemeester en Schepenen;
- aangesloten zijn bij de gemeentelijke cultuurraad;
- deelnemen aan de algemene vergaderingen van de cultuurraad door de afgevaardigde van
de vereniging of zijn plaatsvervanger;
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jaarlijks actuele gegevens i.v.m. bestuur, leden en activiteiten indienen en ermee akkoord
gaan dat de werking door het gemeentebestuur kan gecontroleerd worden.

3.2. Aanvraag tot erkenning
De aanvraag tot erkenning moet worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen,
die deze voor advies overmaakt aan de cultuurraad. De erkenning gebeurt op basis van de gegevens
van het jaar voorafgaand aan het jaar van subsidiëring. De aanvraag dient jaarlijks te gebeuren voor
31 maart en bevat volgende documenten:
- een exemplaar van de statuten of een omschrijving van het nagestreefde doel;
- de samenstelling van het bestuur met de vermelding van naam, voornaam en adres van de
bestuursleden;
- opgave van het aantal leden in het werkingsjaar. De ledenlijsten moeten minstens ter inzage
liggen op het secretariaat van de vereniging en op verzoek kunnen worden ingekeken door
een afgevaardigde van het gemeentebestuur.
- een verslag, samen met de nodige, aanvaardbare bewijsstukken over de georganiseerde
activiteiten van het werkingsjaar.
3.3. Einde van de erkenning
Er komt een einde aan de erkenning van de vereniging:
- wanneer de vereniging gedurende 2 opeenvolgende jaren geen activiteiten heeft ingericht
die betrekking hebben op het nagestreefde doel.
- wanneer de vereniging niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 3 punt 3.1.
van dit reglement.

Art. 4: Subsidiëring
Er zijn 2 soorten subsidies die cumuleerbaar zijn:
- basissubsidies;
- werkingssubsidies.
Aanvragen voor beide subsidies dienen te gebeuren vóór 31 maart van het jaar van subsidiëring.
Een vereniging dient minimum 1 jaar socioculturele werking (ontplooiing van activiteiten) achter de
rug te hebben om van bovenvermelde subsidies te kunnen genieten.
De gemeente voorziet verder ook een subsidie voor vernieuwende socioculturele projecten. Deze
wordt beschreven in een apart reglement.
4.1. Basissubsidies
Alle erkende verenigingen die daartoe een aanvraag indienen, kunnen een basissubsidie ontvangen
op grond van hun erkenning. Voor de basissubsidies wordt 15% van het totale beschikbare
subsidiebedrag gereserveerd. Dit bedrag wordt gelijkmatig verdeeld over het aantal aanvragende
verenigingen, zodanig dat iedere vereniging hetzelfde bedrag krijgt.
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4.2. Werkingssubsidies
Alle erkende verenigingen komen ook in aanmerking voor werkingssubsidies. Deze worden verdeeld
op basis van een puntensysteem. De punten worden toegekend op basis van de gegevens over de
activiteiten van het werkingsjaar dat voorafgaat aan het subsidiëringsjaar. Het werkingsjaar loopt
van 1 januari tot 31 december.
Aan een activiteit of een reeks activiteiten die gecatalogeerd kunnen worden volgens één van de
definities in § 4.2.2 en 4.2.3 van dit reglement, worden een aantal punten toegekend. De subsidies
worden berekend op basis van het aantal behaalde punten. De waarde van een punt wordt dan
weer bepaald door het totale bedrag van de werkingssubsidies te delen door het aantal behaalde
punten van alle verenigingen samen.
Om activiteiten in rekening te kunnen brengen, moet het bestaan ervan aangetoond worden. Op
het aanvraagformulier werkingssubsidies staat telkens vermeld welke bewijsvoering vereist is.
4.2.1. Algemene voorwaarden
- Activiteiten die eigen organisaties zijn (enkel de activiteiten onder 1b, 1c, 2a en 3a), komen in
aanmerking voor verdubbelingen van het toegekende aantal punten:
- Wanneer zij plaatsvinden binnen het grondgebied van de gemeente en gratis zijn (enkel 1b
en 1c);
- Wanneer zij plaatsvinden binnen het grondgebied van de gemeente, openstaan voor nietleden en gratis zijn (enkel 2a en 3a);
- Om in aanmerking te komen voor subsidiëring dienen openbare activiteiten die eigen organisaties
zijn, 5 weken voorafgaandelijk aan de start van de activiteit te zijn ingevoerd op het UiT platform.
Deze aankondiging is meteen ook de bewijslast voor deze activiteiten. Het gaat om
podiumactiviteiten (die vallen onder 1b en 1c), culturele activiteiten (onder 2a) en recreatieve en
sociaalgerichte activiteiten (onder 3a).
Het al dan niet open staan voor niet-leden wordt bepaald door het aankondigen van de activiteit in
het Gemeentenieuws, op de gemeentelijke website, in een dag- of weekblad of aan de hand van
een affiche. Voor alle open activiteiten moet een bewijs (kopie of origineel) van de publicatie
bijgevoegd worden, van het websitegedeelte met de aankondiging moet een afdruk bewaard en
voorgelegd worden.
- Podiumactiviteiten dienen sowieso open te staan voor het publiek om in aanmerking te komen
voor punten.
- Verenigingen die effectief samenwerken met een andere erkende vereniging bij de realisatie van
een activiteit ontvangen allen het volledige aantal punten.
- Een niet-podiumactiviteit die gespreid is over meerdere dagen en handelt over één onderwerp,
wordt slechts als 1 activiteit in aanmerking genomen.
- Een activiteit kan nooit voor meer dan één definitie gehonoreerd worden.
- De maxima opgegeven bij iedere categorie zijn absoluut.
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4.2.2. Activiteiten
1. Podiumactiviteiten
a. Repetities van podiumverenigingen (toneel, muziekgroepen,...).
- 5 punten per repetitie. Deze moeten telkens gekoppeld zijn aan een voorstelling.
- Voor elke voorstelling die valt onder 1b kunnen 100 punten gecumuleerd worden.
- Voor elke voorstelling die valt onder 1d kunnen 10 punten gecumuleerd worden.
- Het totale maximum is 400 punten.
b. De vereniging organiseert zelf een publieke voorstelling van toneel, literatuur,
muziek, ballet, dans, poppentheater, uitgevoerd en verzorgd door de eigen
vereniging.
- 80 punten voor een eerste voorstelling.
- 20 punten voor iedere bijkomende voorstelling
- Het totale maximum is 600 punten.
- Alle activiteiten die met deze voorstelling(en) verband houden, zoals
voorbereiding en evaluaties, zijn hierin vervat.
c. De vereniging organiseert een publieke voorstelling van toneel, literatuur, muziek,
ballet, dans, poppentheater, met optreden van een ander gezelschap of nietHerenthoutse vereniging.
- 40 punten voor een eerste voorstelling.
- 10 punten voor iedere bijkomende voorstelling (met een totaal maximum van 300
punten).
d. De vereniging neemt deel, met (podium-)optreden, aan een verbroedering, een
concours (al of niet van de eigen federatie), evenementen door andere organisaties
opgezet (misvieringen en andere festiviteiten),…
- 20 punten (maximum 200 punten).
e. De vereniging regelt een georganiseerd bezoek, met deelname van minimaal 3 leden,
aan een podiumevenement door een andere organisatie opgezet.
- 10 punten (maximum 100 punten).
2. Andere culturele activiteiten
a. De vereniging organiseert zelf educatieve, informatieve en/of vormende activiteiten,
bijvoorbeeld tentoonstellingen, discussieavonden, panelgesprekken, voordrachten,
debatten, film- en diavoorstellingen, natuurexploraties, stads- of erfgoedbezoek,
workshops.
- 20 punten.
- Indien de activiteit een groepstentoonstelling van eigen werk betreft, worden 50
punten toegekend, met een daaraan gekoppeld maximum van 150 punten.
- Het totale maximum is 700 punten.
- Weerkerende activiteiten komen voor maximaal 60 punten in aanmerking, een
lessenreeks voor maximaal 120 punten. Deze limieten gelden niet indien het
samenwerkingen met gemeentelijke instanties betreft.
b. Er is een deelname in verenigingsverband (met effectieve aanwezigheid van
minimaal 3 personen) aan door andere verenigingen georganiseerde educatieve,
informatieve en/of vormende culturele activiteiten, bijvoorbeeld zoals opgesomd
onder definitie 2a.
- 10 punten (maximum 100 punten).
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- Weerkerende activiteiten komen voor maximaal 30 punten in aanmerking.
c. De vereniging werkt mee aan andere culturele organisaties binnen of buiten de
gemeente (bv. een of meer afgevaardigden zijn jurylid).
- 10 punten (maximum 40 punten).
3. 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, kookavonden of -dagen, wandeltochten,
kindernamiddagen, volksfeesten,…
- 15 punten (maximum 200 punten).
- Alle activiteiten die met deze recreatieve activiteiten verband houden, zoals
voorbereiding en evaluaties, zijn hierin vervat.
- Weerkerende activiteiten komen voor maximaal 45 punten in aanmerking.
b. Er is een deelname in verenigingsverband, met deelname van minimaal 3 leden, aan
door andere verenigingen georganiseerde recreatieve activiteiten, zoals opgesomd
onder definitie 3a.
- 5 punten (maximum 100 punten).
- Weerkerende activiteiten komen voor maximaal 15 punten in aanmerking.
c. Er is effectieve medewerking in verenigingsverband aan een activiteit van sociale
strekking (bv. 11-11-11 actie).
- 50 punten (maximum 100 punten).
4.2.3. De organisatie en de werking van de vereniging
1. Er is effectieve deelname van de afgevaardigde of zijn/haar vervang(st)er aan de algemene
vergaderingen van de cultuurraad (verontschuldigingen worden niet in aanmerking
genomen).
- 50 punten (per vergadering met een maximum van 150 200 punten).
2. Er is effectieve medewerking in verenigingsverband aan een activiteit van de cultuurraad of
een culturele organisatie van de gemeente. De vereniging is tevens aanwezig op eventuele
bijhorende werkvergaderingen. Bestuursleden van de cultuurraad komen hiervoor niet in
aanmerking.
- 100 punten (maximum 500 punten).
3. Er is deelname aan een studiedag of vormingssessie in eigen federatie of erbuiten.
- 10 punten per studiedag of sessie (maximum 100 punten).
4. De vereniging houdt regelmatig bestuursvergaderingen.
- 5 punten per vergadering (maximum 60 punten).
5. De vereniging geeft een eigen tijdschrift of ledenblad uit met vormende artikels.
- 10 punten per uitgave (maximaal 40 punten).
6. De vereniging verdeelt een nieuwsbrief onder zijn leden.
- 5 punten per uitgave (maximaal 20 punten).
7. De vereniging heeft een actieve website die regelmatig bijgewerkt wordt.
- 20 punten.
8. Er is een actuele informatienota opgesteld voor de vrijwilligers.
- 25 punten.
9. De vereniging verzekert zijn leden wat betreft burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen.
- 25 punten.
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4.2.4 Ter beschikking gestelde accommodatie
Voor verenigingen die structureel van de gemeente gratis of op (semi-)exclusieve basis een lokaal
ter beschikking krijgen, wordt 10% van het totale aantal punten in mindering gebracht.

Art. 5: 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. Het vaststellen van misbruiken kan leiden tot uitsluiting van de
betreffende vereniging voor alle toelagen van het desbetreffende en volgende jaar.

Art. 6: 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.

Art. 7: Evaluatie en wijzigingen
Het reglement kan jaarlijks geëvalueerd en gewijzigd worden. Wijzigingen van dit reglement kunnen
enkel door de gemeenteraad worden goedgekeurd, na advies van de cultuurraad.

Art. 8: Uitbetaling van de subsidie
De subsidies worden uitbetaald ten laatste op 31 december van het begrotingsjaar.

Art. 9: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf het werkingsjaar 2019 (begrotingsjaar 2020).
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