Reglement tot erkenning en subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen
Hoofdstuk I: algemene bepalingen
Artikel 1:
Binnen de perken van de kredieten, jaarlijks goedgekeurd in het gemeentelijk budget, wordt aan de door het college
van burgemeester en schepenen erkende sociaal-culturele verenigingen een algemene subsidie toegekend volgens
de bepalingen in dit reglement.
Artikel 2:
Om erkend te worden, moet een sociaal-culturele vereniging aan de volgende basisvoorwaarden voldoen:
1. opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerken;
2. haar zetel en/of hoofdactiviteit hebben op het grondgebied van de gemeente Zoersel;
3. bestaan uit minstens 15 leden, waarvan minstens de helft + 1 bestaat uit inwoners van de gemeente Zoersel;
4. de voertaal moet het Nederlands zijn;
5. geen onderafdeling zijn van een reeds door het college van burgemeester en schepenen erkende plaatselijke
sport- of jeugdvereniging;
6. erkenningaanvragen worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen na voorafgaand
advies door de culturele raad
7. mits er een aanwijsbare en gegronde reden is waarom een vereniging niet kan voldoen aan een bepaald
erkenningcriterium en mits een onderbouwde motivatie daarover, kan er na advies van de culturele raad, een
afwijking worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 3:
Een erkende sociaal-culturele vereniging kan gebruik maken van gemeentelijke infrastructuur en genieten van
logistieke ondersteuning tegen de basistarieven, zoals die bepaald worden in de retributiereglementen.
Artikel 4:
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet de erkende sociaal-culturele vereniging bijkomend aan de
volgende voorwaarden voldoen:
1. de vereniging moet onder één van volgende categorieën vallen:
 sociaal-cultureel vorming- en ontwikkelingswerk (vrouwenbewegingen, sociale bewegingen, sociaal-cultureel
volwassenenwerk,…)
 amateuristische cultuurbeoefening (dansverenigingen, fotoclubs, muziekverenigingen, toneelverenigingen,
zangkoren, kunstkringen,…)
 culturele vrijetijdsbestedingen (hobbyverenigingen, toerisme, ontspanningsverenigingen)
 werking rond erfgoed in Zoersel (heemkunde, natuur- en milieuverenigingen, schuttersgildes)
2. de vereniging moet minstens 5 activiteiten per jaar organiseren, waarvan minstens 1 publieksgerichte activiteit
die openstaat voor gans de bevolking
Hoofdstuk II: de algemene subsidiëring van de sociaal-culturele verenigingen
Afdeling 1: aanvragen van de algemene subsidie
Artikel 5:
De algemene subsidie wordt berekend op basis van de gegevens en activiteiten over het werkjaar dat loopt van 1
september van het vorige jaar tot 31 augustus van het lopende jaar.
Artikel 6:
De erkende sociaal-culturele vereniging, die in aanmerking komt voor een algemene subsidie, moet volgende
bewijsstukken voorleggen:
1. een verslag over gerealiseerde activiteiten tijdens het vorige werkjaar van de vereniging. Dit verslag moet
opgesteld zijn volgens de structuur van de puntentabel, bedoeld in artikel 11 en artikel 12 en melding maken van
de daarin in aanmerking genomen gegevens.

2.
3.
4.

om de aanvraag te vergemakkelijken zal de gemeentelijke cultuurdienst aan de sociaal-culturele verenigingen
een geëigend subsidieformulier toesturen.
de vermelding van een post- of bankrekeningnummer van de vereniging.
indien er zich wijzigingen voordoen op het gebied van de samenstelling van het bestuur, de structuur en de
statuten van de vereniging, dient dit meegedeeld te worden bij de subsidieaanvraag.

Artikel 7:
Aan de door het college van burgemeester en schepenen aan te wijzen ambtenaar moeten alle documenten worden
getoond en alle inlichtingen worden verstrekt, die hij/zij noodzakelijk acht voor de berekening van de subsidies.
Artikel 8:
Indien het vermoeden bestaat dat de ingediende gegevens en cijfers van bepaalde verenigingen buiten proporties
zijn, zal aan deze verenigingen gevraagd worden om hun ingediende gegevens en cijfers te komen verantwoorden
voor het college van burgemeester en schepenen, op basis van een verslag van de ambtenaar.
Afdeling 2: berekeningswijze voor de verdeling van de algemene subsidie (puntenstelsel)
Artikel 9:
Het totaal beschikbare krediet in het gemeentelijk budget voor de subsidiëring van het sociaal-culturele
verenigingsleven wordt opgesplitst in een ledentoelage (10%) en een werkingstoelage (90%).
Artikel 10:
De ledentoelage bestaat uit 10% van het globale beschikbare krediet dat in het gemeentelijk budget voorzien is voor
de subsidiëring van het sociaal-culturele verenigingsleven. Dit bedrag wordt op evenredige wijze verdeeld onder alle
belanghebbende sociaal-culturele verenigingen in functie van het aantal punten, dat zij bekomen op basis van het
aantal actieve leden per schijf:
 van 15 tot 30 leden
1 punt
 van 31 tot 60 leden
2 punten
 van 61 tot 90 leden
3 punten
 van 91 tot 120 leden
4 punten
 meer dan 120 leden
5 punten
Artikel 11:
De werkingstoelage bestaat uit 90% van het globale beschikbare krediet dat in het gemeentelijk budget voorzien is
voor de subsidiëring van het sociaal-culturele verenigingsleven. Dit bedrag wordt op evenredige verdeeld onder alle
belanghebbende sociaal-culturele verenigingen in functie van het aantal punten, dat zij bekomen op basis van het
hiernavolgende puntenstelsel.
1. Inrichten van podiumactiviteiten (dans, toneel, cabaret, vocale muziek, instrumentale muziek) in de gemeente, die
openstaan voor heel de bevolking en georganiseerd, uitgevoerd en verzorgd door de eigen vereniging
- voor de eerste uitvoering van een productie
100 punten
- voor elke bijkomende voorstelling (met een maximum van 5 extra voorstellingen per productie) 50 punten
- indien ingericht met één of meerdere andere Zoerselse erkende verenigingen
50 punten extra
- indien de activiteit werd aangekondigd in het gemeentelijk infoblad of op de UIT-kalender
10 punten
- voor het opluisteren van religieuze diensten (met een maximum van 25 diensten/werkjaar)
10 punten
2. Inrichten van een tentoonstelling of toonmoment (foto, film, beeldende kunst,…) in de gemeente gedurende een
weekend of langer (minimum 2 dagen), die openstaat voor heel de bevolking
- voor de eerste voorstelling of tentoonstellingsdag
100 punten
- voor de volgende dagen, per dag (met een maximum van 5 extra dagen per tentoonstelling)
50 punten
- indien ingericht met één of meerdere andere Zoerselse erkende verenigingen
50 punten extra
- indien de activiteit werd aangekondigd in het gemeentelijk infoblad of op de UIT-kalender
10 punten

3. Inrichten van een voordracht, lezing of cursusreeks (informatief, vormend) in de gemeente, die openstaat voor heel
de bevolking
- voor éénmalige voordrachten, lezingen
100 punten
- voor cursussen (per lessenreeks)
150 punten
- indien ingericht met één of meerdere andere Zoerselse erkende verenigingen
50 punten extra
- indien de activiteit werd aangekondigd in het gemeentelijk infoblad of op de UIT-kalender
10 punten
4. Inrichten van ontspanningsactiviteiten (beurs, quiz, kaartavond,feesten) die openstaan voor heel de bevolking
- per dagactiviteit
100 punten
- indien ingericht met één of meerdere andere Zoerselse erkende verenigingen
50 punten extra
- indien de activiteit werd aangekondigd in het gemeentelijk infoblad of op de UIT-kalender
10 punten
5. Voor activiteiten ingericht voor de eigen leden, die niet openstaan voor heel de bevolking
- bestuursvergaderingen van het hoofdbestuur
(jaarlijks komen maximaal 12 bestuursvergaderingen voor subsidiëring in aanmerking)
- wekelijkse repetities of lessen
(een repetitie of les bedraagt minimum 1,5 uur; per vereniging kunnen maximum
500 punten worden toegekend)
- voor voordrachten, lezingen, vormingslessen
(per vereniging kunnen maximaal 150 punten worden toegekend voor deze activiteiten)
- fietstochten, wandelingen, kaartnamiddagen, sportactiviteiten
(per vereniging kunnen maximaal 150 punten worden toegekend voor deze activiteiten)
- uitstappen eendaags
- uitstappen meerdaags
- feestvieringen voor de leden (bv. kerstetentje, teerfeest,..)

5 punten
10 punten

10 punten
10 punten
20 punten
30 punten
20 punten

6. Voor activiteiten die de samenwerking bevorderen:
- voor het inrichten van activiteiten in het kader van of het verlenen van medewerking
aan activiteiten van de culturele raad of het gemeentebestuur

100 punten

7. Verenigingen die kortingen toestaan in het kader van de Z-pas (éénmalig en forfaitair)

200 punten

8. Voor het bijwonen van de algemene vergadering van de culturele raad door een
afgevaardigde of plaatsvervanger

25 punten

Afdeling 3: overgangsmaatregel 2017-2018-2019
Artikel 12:
Het extra budget van € 5.000 dat ter uitvoering van dit reglement wordt voorzien, zal tijdelijk volgens hiernavolgende
verdeelsleutel worden toegekend:
- in 2017 zal € 3000 gereserveerd worden voor de vroeger erkende muziekverenigingen en -ensembles, € 2000,00
wordt gereserveerd voor alle andere sociaal-culturele verenigingen.
- in 2018 zal € 2000 gereserveerd worden voor de vroeger erkende muziekverenigingen en -ensembles, € 3000,00
wordt gereserveerd voor alle andere sociaal-culturele verenigingen.
- in 2019 zal € 1.000 gereserveerd worden voor de vroeger erkende muziekverenigingen en -ensembles, € 4000,00
wordt gereserveerd voor alle andere sociaal-culturele verenigingen.
- vanaf 2020 wordt het volledige extra budget van € 5000 gereserveerd voor alle sociaal-culturele verenigingen
Afdeling 4: uitbetaling van de algemene subsidie
Artikel 13:
Nadat de aanvragen zijn binnengekomen zal de bevoegde ambtenaar de nodige onderzoeken doen en het toe te
kennen subsidiebedrag per vereniging berekenen. De subsidies worden ten laatste voor 31 december uitgekeerd op
het rekeningnummer, dat bij de subsidieaanvraag werd vermeld.

