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Afwezig:

22

Subsidiereglement culturele verenigingen.

Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact.
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen.
Gelet op het erkenningsreglement van 27 juni 2017.
Gelet op de nieuwe bepalingen van het gemeentedecreet.
Gelet het huidige subsidiereglement sinds 2003 niet meer aangepast is.
Gelet dat de gemeente de werking van de culturele verenigingen financieel wenst te ondersteunen.
Gelet deze subsidies tot doel hebben het sociale en culturele leven in de gemeente te bevorderen en de activiteiten
en inspanningen die de verenigingen hiervoor doen te belonen.
Gelet op het advies van de gemeentelijke cultuurraad van 29 mei 2017.
Na beraadslaging met 14 stemmen voor en 5 onthoudingen.
Besluit:
Hoofdstuk 1: algemeen
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Gingelom schrijft jaarlijks een bedrag in onder het budget voor de subsidiëring
van culturele verenigingen.
Artikel 2: De cultuurdienst wordt belast met de controle van de subsidieaanvragen en maakt ze ter goedkeuring
over aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 3: De subsidies worden toegekend per kalenderjaar. De berekening gebeurt echter op basis van het
culturele werkjaar dat loopt van 1 september van het vorige jaar tot en met 31 augustus van het huidige jaar.
Artikel 4: De subsidies aan de cultuurverenigingen worden opgedeeld in subsidies aan verenigingen die een forfaitair
bedrag ontvangen (Hoofdstuk 2-Afdeling 1) en subsidies aan verenigingen die een basis- en werkingssubsidie
ontvangen (Hoofdstuk 2 – Afdeling 3 en 4). Beide groepen verenigingen komen in aanmerking voor de subsidie
meewerken goed(Hoofdstuk 2 – Afdeling 2).
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Hoofdstuk 2: subsidies voor de cultuurverenigingen
Artikel 5: Om in aanmerking te komen voor een subsidie op basis van dit reglement dienen de cultuurverenigingen:
- na advies van de cultuurraad, erkend te zijn door het college van burgemeester en schepenen. De erkenning
gebeurt op basis van het reglement tot erkenning van de Gingelomse culturele verenigingen van 27 juni 2017;
- minimum één werkingsjaar bestaan;
- activiteiten te organiseren voor haar leden en/of een ruimer publiek, waarbij o.m. ontspanning, vorming,
informatie, cultuurbeleving, erfgoed centraal staan;
- zich hoofdzakelijk te richten op haar doelpubliek dat vnl. bestaat uit inwoners van Gingelom;
- geen onderafdeling te zijn van een reeds bestaande lokale vereniging;
- geen subsidies van een andere vrijetijdssector (jeugd, sport ...) binnen of buiten de gemeente Gingelom ontvangen.
Artikel 6: Vakbonden, mutualiteiten, ontmoetingscentra, beroepsverenigingen, oudercomités of -verenigingen en
muziekbands komen niet in aanmerking voor een subsidie.
Afdeling 1: Forfaitaire subsidie
Artikel 7.1.: De volgende culturele verenigingen, die en de cultuurraad ontvangen een forfaitaire subsidie zoals
bepaald in dit artikel. Ze komen niet in aanmerking voor de basis- en werkingssubsidie (art. 10 en 11)
VFG Vriendenkring ADL Gingelom
Koninklijke Harmonie Hoger-Op-Mielen-boven-Aalst
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Gingelom
Toneelvrienden Gingelom
Zangkoor Exultate Gingelom
Zangkoor Boekhout
Zangkoor Catemus Domino
De seniorenverenigingen

300 euro
1500 euro
1500 euro
400 euro
250 euro
250 euro
250 euro
300 euro per vereniging

De seniorenverenigingen worden op de Algemene Vergadering uitgenodigd, maar verliezen geen subsidie indien ze er
niet kunnen zijn.
De subsidies van de overige verenigingen die niet aanwezig zijn op Algemene Vergadering worden met 50%
verminderd.
Artikel 7.2.: De cultuurraad bekomt een forfaitaire subsidie van 250 euro. Ze komt niet in aanmerking voor de
subsidie vermeld in artikel 8, 9, 10 en11.
Afdeling 2: Subsidie meewerken
Artikel 8: Een verenigingen die deelneemt aan een gemeentelijke activiteit voor een goed doel met minimum 4
personen ontvangen een subsidie van 25 euro + 5 euro per bijkomende persoon.
Artikel 9: Een vereniging die optreedt tijdens een gemeentelijke organisatie ontvangt 150 euro
Afdeling 3: Basissubsidie
Artikel 10: Elke vereniging die geen forfait bekomt (artikel 7) en een subsidieaanvraag indient ontvangt een
basissubsidie van 100 euro.
Afdeling 4: Werkingssubsidie
Artikel 11: De verenigingen met een basissubsidie komen nog in aanmerking voor een werkingssubsidie. Deze
wordt op basis van punten verdeeld.
Het totaal bedrag van de werkingssubsidie wordt bekomen door het totaal in het budget voorziene subsidiebedrag te
verminderen met de forfaitaire subsidie (art. 7.1 en 7.2.), de subsidie meewerken (art. 8 en 9) en de basissubsidie
(art. 10).

2

Dit overblijvend bedrag wordt aan de hand van een puntensysteem verdeeld.
Werkingssubsidie volgens puntensysteem:
Bedrag werkingssubsidie = totaal subsidiebedrag – (totaal forfait + totaal meewerken + totaal basissubsidie).
Elke punt wordt omgezet in een subsidiewaarde.
Hoe meer punten een cultuurvereniging behaalt, hoe meer subsidies ze voor dat luik krijgt.
Het subsidiebedrag per punt bekomt men door de werkingssubsidie te delen door het totaal aantal gescoorde
punten van alle clubs die voor deze subsidies in aanmerking komen.
Alle bedragen worden naar beneden afgerond (van 0,01 tot 0,99 = 0).
Artikel 12: Criteria: De werkingssubsidie wordt verdeeld op basis van punten.
Artikel 12.1. Culturele activiteiten
1) Organisatie publieke muziek-, zang- en toneelvoorstellingen in Gingelom:
2) Organiseren van een publieke tentoonstelling in Gingelom:

5 punten per dagvoorstelling
3 punten per nieuwe tentoonstelling

Artikel 12.2. Gemeenschapsvormende activiteiten
1) Publieke infoavond, voordracht …:
2) Culturele bezoek: uitstap met bezoek aan museum, cultureel evenement …:
3) Vormingen voor eigen vereniging bv. dictielessen, veiligheid:
4) Aanwezigheid Algemene Vergadering Cultuurraad:

2 punten per keer
2 punten per keer
2 punten per keer
4 punten

Vergaderingen (gewone, gewest … ) worden niet beschouwd als een activiteiten en komen niet in aanmerking voor
een werkingssubsidie.
12.3. Recreatieve en sociale activiteiten
1) Max. 6 themalessenreeksen per werkjaar komen in aanmerking (bijv. bloemschikken en knutselen): 1 punt per les
2) Activiteiten voor een groot publiek (bijv.: markten, quiz, beurs, wandeltocht en kaarttornooi):
3 punten per activiteit
3) Extra inspanning ziekenbezoek (Ziekenzorg)
5 punten per werkjaar
4) Verenigingen die bij een niet gemeentelijke activiteit samenwerken
3 punten per activiteit
Hoofdstuk 3: slotbepalingen
Artikel 13: Commerciële activiteiten en organisaties komen niet in aanmerking voor subsidies vermeld in dit reglement.
Artikel 14: Dit besluit is van toepassing vanaf het werkjaar 01/09/2016-30/09/2017.
Artikel 15: Het subsidiereglement voor het plaatselijk socio-cultureel werk van 24 juni 2003 wordt opgeheven.

Namens de gemeenteraad
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Marcel Houbey
secretaris

Patrick Lismont
burgemeester

3

