Subsidiereglement voor de socio-culturele verenigingen
Hoofdstuk 1 : Algemene bepalingen
Artikel 1 :
Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, worden er subsidies
verleend aan de socio-culturele verenigingen volgens de regeling en voorwaarden hierna vastgelegd.
De verenigingen die geen aanspraak maken op een forfaitair subsidiebedrag, zullen een subsidie
ontvangen in verhouding tot het puntenaantal toegekend volgens artikel 5.
Enkel de erkende verenigingen, aangesloten bij de cultuurraad, kunnen onder dit puntensysteem vallen en
bijgevolg deze subsidie ontvangen.
Artikel 2:
Verenigingen die subsidies via een ander gemeentelijk reglement verkrijgen, of waarvan de subsidie op
naam is opgenomen in de gemeentelijke begroting, worden uitgesloten van subsidiëring d.m.v. dit
reglement.
Hoofdstuk 2 : de in aanmerking komende verenigingen - erkenning
Artikel 3:
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een werkingssubsidie moet de
vereniging als officieel erkende vereniging lid zijn van de Culturele Raad.
Hiervoor moet de vereniging voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Een schriftelijke aanvraag indienen bij het College van Burgemeester en
Schepenen;
• Hun zetel in de gemeente hebben en er een socio-culturele werking ontplooien.
Minstens de helft van alle bestuursleden van de organisatie moeten inwoners van de
gemeente zijn;
• Activiteiten uitoefenen die behoren tot de culturele aangelegenheden zoals die
omschreven staan in artikel 4 §1 van het “Reglement van inwendige orde van de
gemeentelijke culturele raad” van 20 maart 2007;
• Jaarlijks hun werkingsverslag over het voorbije jaar indienen, waaruit blijkt
dat ze in die periode regelmatige socio-culturele activiteiten hebben ingericht, zoals
het houden van bestuursvergaderingen, socio-culturele activiteiten voor de
eigen leden of het eigen doelpubliek of een cultureel evenement voor het ruime
publiek;
• Aantonen dat zij een vereniging of organisatie zijn en dit door het indienen van
hun statuten of doelstellingen, de samenstelling van het bestuur en het aantal
leden of de omvang van het bereikt doelpubliek, alsmede de gegevens die aan het
dagelijks bestuur van de cultuurraad moeten toelaten om de voorwaarden van
artikel 7§2 van eerder genoemd “Reglement van inwendige” orde na te leven;
• Minstens één kalenderjaar actief zijn;
Hoofdstuk 3: systeem puntenstelsel

Artikel 4:
De verenigingen binnen het puntenstelsel worden ondergebracht in verschillende categorieën, volgens de
aard van de activiteiten. Een vereniging kan toetreden tot een categorie van zodra ze zelf 3 activiteiten
per jaar organiseert die eronder ressorteren. Verenigingen die meer dan 5 activiteiten binnen een veld

kunnen aantonen, krijgen een “+ label”. Kan een vereniging 8 of meer activiteiten voorleggen, krijgt ze
een “++ label” . Concreet komt deze “+” neer op een hogere subsidiewaarde.
Elke vereniging kiest maximaal twee categorieën die ze kan verwezenlijken en bewijst dit niveau met een
dossier na elk werkjaar. Wie geen activiteiten voor een ruim publiek of voor haar leden georganiseerde,
heeft geen recht op subsidie.
Categorieën
Interne werking:
zoals: activiteiten voor leden, brochure of ledenblad
e-nieuwsbrief of website,…
Ontspanning:
zoals: reis
wandel- of fietstocht
wedstrijd, quiz
ruilbeurs,..
Cultuurspreidende activiteiten in Ingelmunster
zoals: voordracht of cursus
dia- of filmvoorstelling
optreden
tentoonstelling met andere werken,...
Cultuurproductieve activiteiten in Ingelmunster
zoals: optreden door leden
Tentoonstelling met eigen werken,..
CATEGORIE

Minimum 3
activiteiten

Tussen 5 & 8
activiteiten
+

Meer dan 8
activiteiten
++

intern

20 ptn

40 ptn

60 ptn

ontspanning

60 ptn

100 ptn

140 ptn

cultuurspreiding

60 ptn

100 ptn

140 ptn

cultuurproductie

80 ptn

120 ptn

160 ptn

Voor alle activiteiten die buiten de categorie “intern” vallen, is een bewijs van publieke communicatie
vereist, waaruit blijkt dat de activiteit voor iedereen toegankelijk is. Interne activiteiten bewijst de
vereniging met interne communicatiekanalen naar de leden.
Enkel activiteiten die zelf georganiseerd worden en niet op een andere manier gesubsidieerd worden door
de gemeente, komen in aanmerking voor quotering binnen het puntenstelsel.
Bij activiteiten in het kader van een samenwerkingsverband, kan elke betrokken vereniging deze activiteit inbrengen
en worden de punten evenredig verdeeld onder de respectievelijke verenigingen (GR. 21 februari 2012).

Financieel
Van het totale bedrag dat binnen het puntenstelsel verdeeld wordt, is een deel voorbehouden voor het
stimuleren van kadervorming. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de cultuurraad. Leden van
verenigingen kunnen met een geldig attest maximum de helft van de inschrijvingskosten van hun vorming
recupereren. Het restbedrag van deze som vloeit terug en wordt mee verdeeld volgens het puntenstelsel.
Bedraagt het totaal van de uit te keren som meer dan het gereserveerde bedrag, dan wordt het te
verdelen bedrag procentueel verminderd.
Als startbedrag krijgt elke vereniging 100€. Dit wordt aangevuld met een subsidie volgens het aantal
punten verkregen binnen de gekozen categorieën. De puntwaarde wordt berekend aan de hand van het
totaal aantal punten van alle verenigingen.
Hoofdstuk 4: Aanvraag, berekening van het subsidiebedrag en controle.
Artikel 5:
Erkende verenigingen binnen het puntenstelsel kunnen jaarlijks een subsidiebedrag krijgen na indiening
van een aanvraag.
Het aanvraagdossier moet tegen ten laatste 31 oktober ingediend worden bij het gemeentebestuur,
Oostrozebekestraat 4 te Ingelmunster. Het werkjaar loopt telkens van 1 september tot 31 augustus.
Het aanvraagdossier bevat volgende inlichtingen:
Contactgegevens van het kernbestuur en van de vertegenwoordigers in de cultuurraad en een
activiteitenverslag, vergezeld van het nodige bewijsmateriaal.
In het aanvraagformulier wordt gerefereerd naar de bijlagen, die bijgevolg allen dienen genummerd te
worden.
Artikel 6:
De cultuurdienst berekent de toelage en geeft deze door aan het College van Burgemeester en Schepenen
ter goedkeuring. De toelagen worden uitbetaald tegen 1 mei.
Artikel 7:
Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder
ogenblik worden uitgeoefend door het College van Burgemeester en Schepenen of ambtenaar met deze
opdracht belast.
Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of indien de voorwaarden van dit besluit niet nageleefd
zijn, kan het College van Burgemeester en Schepenen op grond van deze regeling de toegekende subsidie
geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de betrokken organisatie of de betrokken organisatie van verdere
subsidiëring uitsluiten. Het College van Burgemeester en Schepenen regelt alle niet-voorziene gevallen.
Artikel 8:
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 september 2011.
Zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 juni 2011
Zoals aangevuld door de gemeenteraad op 21 februari 2012

