Gemeenteraad - 24/06/2002
secretariaat - Gitte Nys
Erkennings- en subsidiereglement cultuur

De Raad in openbare zitting;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het raadsbesluit van 16 december 1983 houdende vaststelling van het reglement
voor de erkenning en subsidiëring van culturele, sport en jeugdorganisaties door de
gemeente Wijnegem;
Gelet op het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 2001 houdende het
stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid waarbij de samenhang wordt
nagestreefd tussen verschillende cultuurbeleidsdomeinen;
Overwegende dat om in aanmerking te komen voor de betoelaging het gemeentebestuur de
particuliere verenigingen en instellingen moet ondersteunen via “….een subsidiereglement
voor een totaalbedrag dat minstens gelijk is aan € 0.80 per inwoner…”;
Gelet op de onderschrijving van deze voorwaarde in raadsbesluit van 18 februari 2002;
Gelet op het gunstig advies van de Cultuurraad van 13 mei 2002 en van de Seniorenraad
van 10 juni 2002;
Beslist met 16 stemmen voor, tegen 1 om het subsidiereglement van 16 december 1983 te
vervangen door hetgeen volgt:
Art.1. Erkenning
$1. Algemeen
Alle Wijnegemse verenigingen die culturele activiteiten ontplooien kunnen erkend worden.
Erkende verenigingen kunnen aanspraak maken op subsidiering en steun volgens de
voorwaarden in dit reglement. Zij kunnen eveneens, op eenvoudige vraag, lid worden van
de Wijnegemse Cultuurraad of van de Seniorenraad.
Een vereniging kan niet gediscrimineerd worden vanwege zijn filosofische, ideologische of
godsdienstige overtuiging.
$2 Erkenningsvoorwaarden
1. Een vereniging moet minstens een jaar bestaan en gedurende dat jaar activiteiten
ontplooid hebben voor de Wijnegemse bevolking overeenkomstig artikel 1, op het ogenblik
van de aanvraag.
2. Een vereniging moet minstens uit 3 bestuursleden bestaan, bloed- en aanverwanten en
samenwonenden niet meegeteld.
3. Zij moet kunnen aantonen dat minstens de helft van de bestuursleden in Wijnegem
wonen . De zetel van de vereniging moet in Wijnegem zijn.
4. In het geheel van de werking mogen zij geen winst nastreven
5. Minstens 1 x per werkjaar een open culturele activiteit opzetten voor niet-leden zoals:
concert, reis, voordracht, demonstratie, tentoonstelling, film, fietstocht, kaartavond , kwisavond, …Deze activiteit dient aan een ruim publiek bekend te worden gemaakt
6. Politieke partijen en hun
onderafdelingen,
(zoals
politieke jongeren- en
vrouwenafdelingen,
politieke
vriendenverenigingen,
e.d.)
vakbonden,
beroepsverenigingen,
winkeliersverenigingen
en
personeelsverenigingen
en
ziekenfondsen, kunnen niet erkend worden noch financiële ondersteuning krijgen.
7. Als uit de aanvraag voor de leden- en werkingssubsidie (art.3.1) blijkt dat de vereniging
niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden van art1 wordt voor het betrokken
werkjaar geen subsidie uitgekeerd en wordt de erkenning geschorst. Dit wordt aan de
betrokken vereniging en aan de cultuurraad of seniorenraad schriftelijk medegedeeld door
het gemeentebestuur. De betrokken vereniging kan indien zij terug aan de voorwaarden
voldoet, te allen tijde een nieuwe erkenningsaanvraag indienen volgens art.1.3.

$3. Erkenningsaanvraag
Om erkend te worden dient een vereniging die aan bovenvermelde voorwaarden voldoet
een eenmalige aanvraag te richten aan de voorzitter van de cultuurraad of seniorenraad
van Wijnegem . Een dubbel wordt gestuurd naar het college van burgemeester en
schepenen. Het dagelijks bestuur van de cultuurraad of seniorenraad onderzoekt of de
vereniging aan de voorwaarden voldoet vermeld in art 1 en 2 en brengt een gemotiveerd
advies uit aan de eerstvolgende vergadering van de cultuurraad of seniorenraad. Deze
beslist bij gewone meerderheid met geheime stemming. De aanvragende vereniging heeft
het recht gehoord te worden. Maar mag de beslissing en de beraadslaging niet bijwonen.
Art.2. Gemeentelijke ondersteuning
De ondersteuning aan de erkende verenigingen
kan bestaan uit een financiële
ondersteuning en een materiele ondersteuning. Het totale bedrag van de financiële
ondersteuning
wordt elk jaar in de gemeentebegroting vastgelegd. De materiele
ondersteuning wordt toegekend in functie van de beschikbaarheid van materieel en
personeel.
Art.3. Financiële ondersteuning
De financiële ondersteuning bestaat uit
- een basissubsidie ( 10 % van het budget),
- een werkingssubsidie ( 75 % van het budget)
- een projectsubsidie ( 15 % van het budget).
$1 De basis- en de werkingssubsidie kan enkel uitgekeerd worden aan de erkende
verenigingen. De aanvraag voor de basis- en de werkingssubsidie bevat de volgende
gegevens
1. Een gedetailleerd activiteitenverslag van 1 september tot 31 augustus voorafgaand aan
de aanvraag.
2. Het aantal deelnemers of leden aan elke activiteit en de plaats
3. De samenstelling van het bestuur (functie , naam en adres)
1. De lijst van de leden op 1 maart van het jaar van de aanvraag
5. Het rekeningnummer waar de subsidie kan uitgekeerd worden.
6. De contactpersoon.
$2 De verdeling van de basissubsidie gebeurt recht evenredig met het aantal leden van de
organisatie. Enkel leden die in Wijnegem wonen, komen in aanmerking voor de berekening.
$3 De verdeling van de werkingssubsidie gebeurt op basis van een puntenstelsel
Aan de verenigingen worden punten toegekend aan de activiteiten vermeld in art 4. De
waarde van een punt wordt bepaald door het voorziene begrotingsbudget, 75%, te delen
door het totaal aantal punten.
Art.4. Puntenverdeling voor de werkingssubsidie
Het te behalen punten wordt als volgt vastgesteld.
1. Open activiteiten, door de vereniging zelf in Wijnegem georganiseerd, met culturele,
sociale , educatieve of sportieve inhoud die
- openstaan voor een ruim publiek van niet leden
- aangekondigd worden via verschillende media .

- die vooraf schriftelijk wordt gemeld aan het CBS voor publicatie in het gemeentelijk
informatieblad .
10 punten per activiteit en 1 punt per schijf van 100 deelnemers/ bezoekers
2. Activiteiten voor leden ,door de vereniging zelf georganiseerd, met sociale, culturele ,
pedagogische of sportieve inhoud in Wijnegem georganiseerd of waarvoor men samen
georganiseerd vertrekt vanuit Wijnegem.
2 punten per activiteit + 1 punt per 10 deelnemers
3. Meedoen aan activiteiten door derden georganiseerd
1 punt per deelneming met een minimum aan 10 eigen deelnemers.
4. Voor kadervorming wordt 1 punt per dagdeel toegekend . Met een maximum van 10
punten per werkjaar.
5. Er wordt telkens 1 punt toegekend aan elke repetitie voorafgaand aan een publieke
muziekuitvoering . Tot een maximum aan 25 repetities per uitvoering.
6. In dezelfde zin worden punten toegekend aan maximum 10 repetities voorafgaand aan
een publiek toneel of woordoptreden.
7. Bestuurs- en planningsvergaderingen worden uitgesloten van punten
8. Competitieve sportactiviteiten die regionaal of nationaal worden georganiseerd komen
niet in aanmerking voor de subsidie.
9. Per dag komen slechts 2 activiteiten in aanmerking voor punten.
Art.5. De financiële ondersteuning in dit reglement weergegeven is niet cumuleerbaar met
een andere gemeentelijke financiële ondersteuning met uitzondering van de financiële
ondersteuning van jubilerende verenigingen.
Art.6. Geldige aanvragen
Een geldige aanvraag voor leden- en werkingssubsidie wordt ingediend op documenten die
door het CBS in de loop van september worden verspreid . Om geldig te zijn dient een
aanvraag voor 1 november op het CBS toe te komen.
Art.7. Vertrouwelijkheid
De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt strikt nageleefd.
Uitgezonderd de bevoegde gemeenteambtenaren en het CBS hebben derden hebben geen
inzage in de toevertrouwde ledenlijsten.
Art.8. Projectsubsidie
$1. Individuen, groepen of erkende verenigingen van Wijnegem kunnen een bijzondere
subsidie ontvangen voor een open cultureel initiatief . Zij dienen hiervoor schriftelijk een
uitgewerkt project voor te leggen aan de cultuurraad of seniorenraad inclusief een
onkostenraming. Dit voor 1 januari van het jaar waarin de activiteit wordt gepland.
$2. De cultuurraad/seniorenraad geeft een gemotiveerd advies aan het CBS over de
projecten die
gesteund worden en deze die niet gesteund worden. Zij stellen een
subsidiebedrag voor. De initiatiefnemers kunnen hun project op de cultuurraad/seniorenraad
ook toelichten maar niet deelnemen aan de beraadslaging en de beslissing.
.
$3 De projectsubsidie wordt uitgekeerd na voorlegging van facturen. Op advies van de
cultuurraad kan een voorschot van maximum 30 procent van het voorgestelde
subsidiebedrag worden uitgekeerd.
$4. Binnen de maand na de beëindiging van het project wordt aan het CBS en aan de
cultuurraad/seniorenraad een financiële afrekening toegestuurd.

§5. Het bedrag van de projectsubsidie wordt elk jaar in de begroting afzonderlijk
ingeschreven.
Art.9. Materiele ondersteuning
Erkende verenigingen en erkende projecten kunnen gratis materiele ondersteuning krijgen
$1 . Op schriftelijke aanvraag kunnen zij bij het CBS gratis materiaal uitlenen en op
gemeentelijke diensten beroep doen om het materiaal gratis door het gemeentepersoneel
ter plaatse te leveren:
- nadarbarelen
- verkeerssignalisatie (na advies van de politie)
- biertentjes
- tentoonstellingspanelen
- podium
- vlaggenmasten
- vlaggen
- aankondigingsborden.
- sierzuilen
De aanvraag gebeurt schriftelijk en minstens 3 weken en max. 6 maanden op voorhand.
Er wordt aan de vraag voldaan naarmate de beschikbaarheid van het materiaal en het
personeel. Bij meerdere aanvragen geldt de volgorde van binnenkomen.
$2. Bij de cultuurdienst kan, op eenvoudige aanvraag , kleiner materiaal gratis uitgeleend
worden : soundmixer, micro's, enz…
een uitgebreid sportkoffer is eveneens gratis ter beschikking.
$3. De vergaderlokalen in het gemeenschapscentrum kunnen gratis gebruikt worden
voor besloten bestuursvergaderingen van erkende verenigingen en projecten.
Art.10. Personen of verenigingen die opzettelijk fraude plegen worden gedurende 3 jaar
uitgesloten van gemeentelijke steun;.onterecht uitgekeerde
financiële steun kan
teruggevorderd worden.
.
Art.11. Beroepsmogelijkheden
Binnen de maand nadat een beslissing over erkenning of subsidiering aan de betrokkenen
wordt bekend gemaakt kan de aanvrager of ten minste drie verenigingen die lid zijn van de
cultuurraad/seniorenraad een gemotiveerd en schriftelijk beroep aantekenen bij het CBS.
Deze neemt een gemotiveerde beslissing binnen de maand na het beroep. De betrokkenen
kunnen gehoord worden.
.
Art.12. Overgangsmaatregelen
Dit reglement gaat in 1 september 2002 . voor het werkjaar 2002-2003.
De verenigingen die
op 31 augustus 2002
erkend zijn hoeven geen nieuwe
erkenningsaanvraag te doen .
Art.13. Het raadsbesluit van 16 december 1983 houdende de erkenning en subsidiëring van
culturele, sport- en jeugdorganisaties door de gemeente Wijnegem, wordt ingetrokken.
Bijlagen

