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SUBSIDIEREGLEMENT CULTUURRAAD 

 

HOOFDSTUK I. DEFINITIE 

Art. 1 : Het werkingsjaar: is de periode van 1/5 tot en met 30/4 van het daaropvolgende jaar. 

 

HOOFDSTUK II. BASISPRINCIPE 

Art. 2 : Jaarlijks kent het gemeentebestuur een werkingstoelage toe aan de gemeentelijke 

cultuurraad, dit bedraagt € 1000. Deze wordt gestort op het rekeningnummer van de 

gemeentelijke cultuurraad. 

 

Art. 3 : De subsidies voor Socio-Cultureel werk worden, binnen de perken van de kredieten 

goedgekeurd op de gemeentebudget van het gemeentebestuur Wielsbeke, door het 

gemeentebestuur toegekend aan de socio-culturele verenigingen die voldoen aan de 

voorwaarden voor subsidiëring en erkend zijn door het gemeentebestuur. Het totale 

subsidiebudget voor het ‘socio-culturele werk’ wordt verdeeld in drie puntencategorieën. De 

basissubsidie bedraagt 15 procent van het te verdelen bedrag. De ledensubsidie bedraagt 5 

procent van het te verdelen bedrag. De werkingssubsidie bedraagt 80 procent van het te 

verdelen bedrag. 

 

Art. 4 : De berekening van de jaarlijkse subsidies gebeurt door de cultuurdienst, op basis van 

het goedgekeurde subsidiereglement. Het voorstel van berekening wordt, na advies van de 

gemeentelijke Cultuurraad, ter uitbetaling voorgelegd aan het College van Burgemeester en 

Schepenen. De gemeente Wielsbeke stort de toelage rechtstreeks op het rekeningnummer van de 

vereniging. 
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HOOFDSTUK III. ERKENNING VAN VERENIGINGEN/ORGANISATIE 

 

Art. 5 : Een nieuwe vereniging dient haar aanvraag tot erkenning in bij het College van 

Burgemeester en Schepenen. 

 

Art. 6 : De cultuurdienst controleert de voorwaarden en stelt een verslag op ten behoeve van 

de cultuurraad die vervolgens adviseert over de erkenning. Op basis van het verslag van de 

cultuurdienst en het advies van de cultuurraad, beslist het College van Burgemeester en 

Schepenen omtrent de erkenning. 

 

Art. 7 : De basisvoorwaarden tot erkenning zijn: 

a) Een werking ontwikkelen die in hoofdzaak op het grondgebied Wielsbeke plaatsvindt. 

Deze voorwaarde vervalt wanneer de vereniging kan aantonen dat haar werking een 

specifieke infrastructuur vereist of dat de bestaande plaatselijke infrastructuur 

onvoldoende beschikbaar is. 

 

b) Over een rekeningnummer beschikken op naam van de vereniging. 

 

c) De functie van voorzitter, secretaris en penningmeester wordt ingevuld door minstens 

2 verschillende personen, beiden woonachtig te Wielsbeke. 

 

d) Het afsluiten van een verzekering B.A. voor de vereniging en lichamelijke ongevallen 

voor de leden. 

 

e) Minstens 50% van het ledenaantal of minstens 10 personen is woonachtig in Groot-Wielsbeke. 

 

Art. 8.1 : De leden/bestuursleden vermeld onder Art. 7c)d) worden gecontroleerd op basis 

van: 

a) De officiële lijsten van de betreffende federatie/koepel/gewest 

Of 

b) De lijsten op naam van de verzekerde leden. 
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Zonder dergelijke lijsten is een erkenning uitgesloten. De ingediende lijsten dienen recent 

te zijn (maximaal 6 maand oud). De cultuurdienst kan ten allen tijde een controle 

uitvoeren tijdens de activiteit/werking van de organisatie. 

 

Art. 8.2 : Uitzonderlijk kan het College van Burgemeester en Schepenen de verenigingen, die 

in de onmogelijkheid verkeren om te voldoen aan de voorwaarden gesteld in art. 8.1, 

erkennen op basis van een ledenlijst, opgesteld door de vereniging en ondertekend door de 

bestuursleden (voorzitter en secretaris). 

 

Art. 9 : De erkenning is geldig voor de periode van één jaar en wordt automatisch verlengd 

indien er jaarlijks wordt voldaan aan de voorwaarden vermeld onder art. 7 en 8. 

 

Art. 10 : Indien een erkende vereniging niet meer voldoet aan de voorwaarden vermeld onder 

art. 7 en 8 krijgt de vereniging een periode van 1 jaar om zich in regel te stellen. 

Wanneer de vereniging na 1 jaar nog niet in orde is met de bepalingen in art. 7 en 8, verliest 

de vereniging haar erkenning. 

 

Art. 11 : In uitzondering op art. 7c) kunnen bestuursleden ook als Wielsbekenaren beschouwd 

worden wanneer ze tijdens de uitoefening van dezelfde bestuursfunctie verhuizen naar een 

andere gemeente. 

 

Art. 12 : De beslissing tot erkenning door het College van Burgemeester en Schepenen 

gebeurt maximaal 4 maand na datum van de erkenningsaanvraag. Bij overschrijding van deze 

periode wordt de erkenning automatisch verworven. 

 

Art. 13 : De erkende verenigingen dienen hun erkenning te vernieuwen binnen de 6 maand na 

deze beslissing. 

 

Art. 14: Het College van Burgemeester en Schepenen erkent de vereniging als Socio-Culturele 

vereniging wanneer deze vereniging/organisatie een socio-culturele werking ontplooit op het 

grondgebied van de gemeente Wielsbeke. 
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HOOFDSTUK IV. SUBSIDIES voor VERENIGINGEN/ORGANISATIE 

 

Art. 15 : Socio-culturele verenigingen komen in aanmerking voor een indirecte betoelaging: 

De erkende verenigingen komen in aanmerking voor specifieke maatregelen bij 

gebruik van de gemeentelijke infrastructuur en komen in aanmerking voor toepassing 

van art. 13 van het reglement op de uitleendienst. 

 

Art. 16 : Socio-culturele verenigingen komen in aanmerking voor een financiële betoelaging 

door het gemeentebestuur van Wielsbeke via art. 19 e.v. in het reglement op subsidiëring van 

de socio-culturele verenigingen. 

 

Art. 17 : Verenigingen, die georganiseerd zijn onder de vorm van een VZW, dienen zich strikt te 

houden aan de VZW-wetgeving en dienen te waken dat zij voldoen aan alle wettelijke bepalingen 

terzake.  Indien zij niet beantwoorden aan deze verplichtingen, op het moment van uitbetaling van 

de toelage, verliezen zij het recht op een toelage voor de rest van het lopende boekjaar.  Ze kunnen 

ten vroegste een nieuwe toelage aanvragen in een volgend boekjaar.  Bij de aanvraag van een 

subsidie zit er voor deze verenigingen een bewijs van de laatst neergelegde dienstjaarrekening en 

een bewijs van de laatste algemene vergadering. 

 

Art. 18 : Verenigingen dienen hun aanvraag tot toelage voor de periode 01/05 – 30/04 in te dienen 

voor 31/05 van dat jaar. Wanneer een vereniging zijn aanvraag tot betoelaging nog niet heeft 

ingediend tegen 31/05, wordt de termijn, na ontvangst van rappel, verlengd tot 30/06. Wanneer de 

vereniging nog niets heeft ingediend tegen deze datum, krijgen zij een tweede rappel, waarin zij hun 

aanvraag kunnen indienen tegen 31/07. Zij zullen echter een vermindering van subsidies ontvangen 

van 10 procent. Wanneer zij op 31/07 hun aanvraag niet hebben ingediend, kunnen zij dat werkjaar 

niet in aanmerking komen voor subsidies. 
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BASISSUBSIDIES voor VERENIGINGEN/ORGANISATIES 

Art. 19 : De basissubsidie wordt ingevoerd om het bestaan van de organisatie mogelijk te 

maken en wordt jaarlijks uitgekeerd aan de erkende verenigingen. Er wordt een onderscheid 

gemaakt in vijf categorieën. 

 

Art. 19.1 : Categorie I: Vrijetijdsbesteding en toerisme 

Volgende groepen, behorend tot deze categorie, krijgen 30 basispunten: 

- Missienaaikring 

- Pasar 

 

Art. 19.2 : Categorie II: Socio-cultureel vormingswerk 

Volgende groepen, behorend tot deze categorie, krijgen 30 basispunten: 

- Landelijke Gilde 

- Gezinsbond 

- Davidsfonds 

- Lokale Radio 

- André Demedtshuis 

- Integratie en Emancipatie van de migranten 

- Femma 

- KWB 

- KVLV 

- Markant 

- Unizo 

- La Charla 

- Mogelijke andere… 

 

Er wordt een uitzondering voorzien in deze categorie voor volgende verenigingen: 

- Okra : 50 basispunten 

- NEOS: 50 basispunten 

- De Zonne: 150 basispunten 
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Art. 19.3 : Categorie III: Sociaal hulpbetoon 

Volgende groep, behorend tot deze categorie, krijgt 150 basispunten: 

- Samana 

Een uitzondering wordt gemaakt voor het Rode Kruis, dat 30 basispunten krijgt. 

 

Art. 19.4 : Categorie IV: Wetenschappelijk werk. 

Volgende groep, behorend tot deze categorie, krijgt 30 basispunten: 

- Juliaan Claerhoutkring 

 

Art. 19.5 : Categorie V: Amateuristische kunstbeoefening 

In deze categorie wordt volgend onderscheid gemaakt: 

A) Muziekverenigingen krijgen 150 basispunten. 

B) Jeugdmuziekateliers krijgen 75 basispunten. 

C) Koren krijgen 50 basispunten. 

D) Muziekgroepen krijgen 50 basispunten. 

E) Toneelverenigingen krijgen 50 basispunten. 

F) Mogelijke andere groepen, behorend tot deze categorie, krijgen 50 punten. 
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LEDENSUBSIDIES voor VERENIGINGEN/ORGANISATIES 

 

Art. 20 : De ledensubsidie wordt jaarlijks uitgekeerd aan de erkende verenigingen, mits het 

voorleggen van een complete ledenlijst, ten laatste op 31/5 van het lopende werkjaar. Deze 

lijsten moeten een officieel karakter hebben en zo mogelijk afkomstig zijn van de betreffende 

federaties. Het bedrag van de ledensubsidie wordt verdeeld volgens het LEDENAANTAL. 

Volgende telling wordt gehanteerd: 

A) Groepen minder dan 20 leden krijgen 1 punt. 

B) Groepen van 20 tot 49 leden krijgen 2 punten. 

C) Groepen van 50 tot 74 leden krijgen 3 punten. 

D) Groepen van 75 tot 99 leden krijgen 5 punten. 

E) Groepen van 100 tot 149 leden krijgen 7 punten. 

F) Groepen van 150 tot 199 leden krijgen 9 punten. 

G) Groepen van 200 tot 249 leden krijgen 11 punten. 

H) Groepen van 250 tot 299 leden krijgen 13 punten. 

I) Groepen van 300 tot 349 leden krijgen 15 punten. 

J) Groepen van 350 tot 399 leden krijgen 17 punten. 

K) Groepen van 400 leden of meer krijgen 20 punten. 
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WERKINGSSUBSIDIES voor VERENIGINGEN/ORGANISATIES 

 

Art. 21 : Om in aanmerking te komen voor de werkingssubsidies dient: 

a) de vereniging/organisatie erkend te zijn door het gemeentebestuur 

b) de vereniging/organisatie jaarlijks, uiterlijk op 31/5 van het werkingsjaar een 

subsidieformulier met het jaarprogramma van het afgelopen jaar in te sturen met 

vermelding van activiteitsdata, activiteitsuren en programma. 

 

Art. 21.1 : categorie I - IV 

De werkingssubsidies worden toegekend volgens onderstaand puntensysteem: 

a) Aantal activiteiten per jaar (telkens zorgvuldig bewijzen): 

Voor elke ontspanningsactiviteit voor de eigen leden : 2 punten 

Voor elke les voor de eigen leden : 6 punten 

Extra voor projectie/video : 2 punten 

Extra voor syllabus (kopie moet meegestuurd worden) : 6 punten 

Voor elke eigen georganiseerde studiedag : 20 punten 

Voor elke eigen georganiseerde gasttentoonstelling voor het grote publiek : 20 punten 

Voor elke zelf opgezette tentoonstelling voor het grote publiek : 60 punten 

Voor elke eigen georganiseerde wedstrijd, zoektocht, quiz e.d. voor het grote publiek: 10 punten 

Voor elke eigen georganiseerde optreden voor grote publiek : 20 punten 

Voor elke eigen georganiseerde debatavond/panelgesprek/voordracht voor grote publiek : 20 

punten 

Voor elke eigen georganiseerde infobeurs voor het grote publiek : 20 punten 

Voor elke zelf georganiseerde educatieve reis : 20 punten 

 

b) Zelf gemaakte producten (Gelieve elk item te bewijzen via bijlagen):  

Voor elk gedrukt tijdschrift voor groot publiek: 30 punten 

Voor elk gedrukt boek voor groot publiek : 30 punten 

Voor elke zelf gemaakte cd: 30 punten 

Voor elke zelf gemaakte dvd : 30 punten 

Voor elk zelf gemaakte tijdschrift/boek in fotokopie voor groot publiek: 15 punten 
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Voor zelf gemaakte infokrantjes voor eigen leden (minimum 4 ex/jaar): 15 punten 

Voor elke deelname aan een radio-uitzending : 8 punten 

Voor elke zelf gemaakte website of actieve Facebook-pagina : 15 punten 

Voor elk zelf gemaakt jaarboek voor groot publiek: 60 punten. 

 

c) Deelname aan externe organisatie (telkens zorgvuldig bewijzen): 

Per deelname aan een studiedag buiten de gemeente : 6 punten 

Per deelname aan een studieweekend buiten de gemeente : 12 punten. 

 

d) Deelname Cultuurraad : 

Per aanwezigheid Algemene Raad van de Cultuurraad : 10 punten. 

 

e) Extra (telkens zorgvuldig bewijzen) 

Per deelname aan een samenwerking : 15 punten 

Per bestuursvergadering : 1 punt. 

 

Art. 21.2 : Categorie V 

De werkingssubsidies worden toegekend volgens onderstaand puntensysteem: 

a) Aantal activiteiten per jaar (telkens zorgvuldig bewijzen): 

Voor elke ontspanningsactiviteit voor de eigen leden : 2 punten 

Voor elke eigen georganiseerde studiedag : 20 punten 

Voor elke eigen georganiseerde gasttentoonstelling voor het grote publiek : 20 punten 

Voor elke zelf opgezette tentoonstelling voor het grote publiek : 60 punten 

Voor elke eigen georganiseerde wedstrijd, zoektocht, quiz e.d. voor het grote publiek: 10 punten 

Voor elke eigen georganiseerde optredens voor grote publiek : 20 punten 

Voor elke eigen georganiseerde debatavond/panelgesprek/voordracht voor grote publiek : 20 

punten 

Voor elke eigen georganiseerde infobeurs voor het grote publiek : 20 punten 

Voor elke zelf georganiseerde educatieve reis : 20 punten 

 

 



Subsidiereglement Cultuurraad Pagina 10 
 

b) Zelf gemaakte producten (Gelieve elk item te bewijzen via bijlagen):  

Voor elk gedrukt tijdschrift voor groot publiek: 30 punten 

Voor elk gedrukt boek voor groot publiek : 30 punten 

Voor elke zelf gemaakte cd: 30 punten 

Voor elke zelf gemaakte dvd : 30 punten 

Voor elk zelf gemaakte tijdschrift/boek in fotokopie voor groot publiek: 15 punten 

Voor zelf gemaakte infokrantjes voor eigen leden (minimum 4 ex/jaar): 15 punten 

Voor elke deelname aan een radio-uitzending : 8 punten 

Voor elke zelf gemaakte website of actieve Facebook-pagina : 15 punten 

Voor elk zelf gemaakt jaarboek voor groot publiek : 60 punten. 

 

c) Deelname aan externe organisatie (telkens zorgvuldig bewijzen): 

Voor elke deelname aan een studiedag buiten de gemeente : 6 punten 

Voor elke deelname aan een studieweekend buiten de gemeente : 12 punten. 

 

d) Deelname Cultuurraad : 

Voor elke aanwezigheid Algemene Raad van de Cultuurraad : 10 punten. 

 

e) Extra (telkens zorgvuldig bewijzen) 

Voor elke deelname aan een samenwerking : 15 punten 

Voor elke bestuursvergadering : 1 punt 

 

Voor Categorie V worden er, naast bovenstaande verdeling, nog extra werkingspunten 

verleend per ondercategorie via onderstaande regeling. 
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Art 21.2.1 : Erkende harmonieën/fanfares 

Volgende punten worden verleend: 

a) Voor elke georganiseerde repetitie : 1 punt  

b) Voor elk georganiseerd optreden : 10 punten  

c) Voor elk instrument in eigen beheer: 8 punten  

d) Voor het behalen van een hogere klasse in afgelopen jaar : 50 punten 

 

Alle gegevens moeten zorgvuldig bewezen worden, wil men in aanmerking komen voor deze 

subsidies. 

 

Art. 21.2.2 : Jeugdmuziekateliers 

Volgende punten worden verleend: 

a) Voor elke week les : 12 punten 

b) Voor elk georganiseerd optreden van de groep : 10 punten 

c) Voor elke klas van minimum 10 leerlingen : 10 punten 

d) Voor elke klas van 5 tot 9 leerlingen : 5 punten 

e) Voor elk instrument in eigen beheer : 8 punten 

 

Alle gegevens moeten zorgvuldig bewezen worden, wil men in aanmerking komen voor deze 

subsidies. 

 

Art. 21.2.3 : Koren 

Volgende punten worden verleend:  

a) Voor elke georganiseerde repetitie : 1 punt    

b) Voor elke georganiseerd optreden : 10 punten   

c) Voor elke georganiseerd optreden in een misviering :  2 punten  

d) Voor elk begeleidend instrument in volle eigendom van de vereniging : 8 punten per instrument 

met maximum van 32 punten 

 

Alle gegevens moeten zorgvuldig bewezen worden, wil men in aanmerking komen voor deze 

subsidies. 
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Art. 21.2.4 : Muziekgroepen 

Volgende punten worden verleend: 

a) Voor elke georganiseerde repetitie : 1 punt misschien apart in formulier 

b) Voor elk georganiseerd optreden : 10 punten misschien apart in formulier 

c) Voor elk begeleidend instrument in volle eigendom van de vereniging : 8 punten per instrument 

met maximum van 32 punten 

 

Alle gegevens moeten zorgvuldig bewezen worden, wil men in aanmerking komen voor deze 

subsidies. 

 

Art. 21.2.5 : Toneelverenigingen 

Volgende punten worden verleend : 

a) Per toneelcreatie : 25 punten 

b) Per vertoning van bovenstaande creatie : 10 punten 

c) Per georganiseerde repetitie : 1 punt 

 

Alle gegevens moeten zorgvuldig bewezen worden, wil men in aanmerking komen voor deze 

subsidies. 

 

Art. 21.2.6 : Andere 

Volgende punten worden verleend : 

a) Per georganiseerde les : 1 punt 

 

Alle gegevens moeten zorgvuldig bewezen worden, wil men in aanmerking komen voor deze 

subsidies. 
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HOOFDSTUK V: SLOTBEPALINGEN 

 

 

Art. 22 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de concrete uitvoering 

van deze reglementering. 

 

Art. 23 : Dit reglement treedt in voege op 01/04/2017 en is van toepassing op het werkjaar dat 

start op 01/05/2016. 


