
 

 

 

Subsidiereglement voor socio-culturele 
verenigingen en socio-culturele projecten 

 
Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/6/8/1) “ondersteunen 
van erkende verenigingen” en 1419/4/6/8/3 “Ondersteuning bieden aan initiatieven van 
inwoners”) worden door het college van burgemeester en schepenen subsidies verleend 
volgens de normen en voorwaarden die hierna worden vastgelegd.  
Subsidies worden verstrekt op basis van een werkingsjaar dat loopt van 1 september tot en 
met 31 augustus, projectsubsidies vallen onder speciale voorwaarden, die verder in het 
reglement worden toegelicht.  
Beslissingen waarbij het gemeentebestuur afwijkt van het advies van de raad voor 
cultuurbeleid, moeten worden gemotiveerd. 
 

 
I. Algemene bepalingen  

 
Artikel 1. Algemene bepalingen 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen. Gelet op het nieuwe decreet van 6 juli 2012 betreffende 
het lokaal cultuurbeleid dat in het kader van het planlastendecreet van 15 juli 2011, het  
decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal 
cultuurbeleid en het besluit van 11 januari 2002 ter uitvoering van dit decreet, vervangt.  
Gelet op het feit dat het nieuwe decreet vertrekt van de krachtlijnen van de huidige 
regelgeving, maar meer autonomie geeft aan de gemeenten om een cultuurbeleid op maat te 
voeren. Gelet op artikel. 7, 3° van het vernieuwd decreet dat bepaalt dat een gemeente, 
alleen of in een samenwerkingsverband van een of meer andere gemeenten nog steeds 
minstens 0,8 euro per inwoner moet besteden aan ondersteuning van particuliere 
verenigingen en instellingen. 
Gelet op het strategisch meerjarenplan, actie “Ondersteunen van erkende verenigingen” en 
“Ondersteuning bieden aan initiatieven van inwoners”. 
 
Art. 2. Wie komt er in aanmerking? 
Alleen de erkende plaatselijke socio-culturele verenigingen die een werking ontwikkelen ten 
bate van de inwoners van de gemeente kunnen aanspraak maken op basissubsidies en  
werkingssubsidies. 
Een vereniging wordt erkend door het college van burgemeester en schepenen na controle 
van de ingediende stukken door de dienst cultuur & bibliotheek en het advies van de raad 
voor cultuurbeleid. Om erkend te worden, moet een plaatselijke socio-culturele vereniging 
een doel nastreven dat gericht is op het sociaal en cultureel werk, de verhoging van de 
participatie aan cultuur, de bevordering van educatie van personen en groepen, het 
stimuleren van gemeenschapsvorming en de ontspanning van inwoners (cfr. de 
voorwaarden voor erkenning, die bepaald zijn in het „Erkenningsreglement verenigingen‟, te 
verkrijgen op de dienst cultuur & bibliotheek en het evenementenloket). 
Daarnaast kunnen alle verenigingen en projectgroepen uit Schilde die tot doel hebben het 
culturele leven van de gemeente te verrijken, eventueel een projectsubsidie bekomen. 
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Ook inwoners die niet lid zijn van een (erkende) vereniging, maar die toch een cultureel 
project ondernemen, kunnen aanspraak maken op een projectsubsidie volgens dit 
reglement.  
Een vereniging of individu kan enkel ondersteuning ontvangen via één gemeentelijk kanaal.  
Een vereniging of individu die gebruik maakt van subsidies stemt in met de mogelijkheid tot 
controle. Verhaal is mogelijk via een daartoe bestemde procedure (zie artikel 8.) 
 

II. Vormen van subsidiëring 
 
Art. 3. Subsidies 
Er zijn vijf soorten subsidies die onder dit reglement van toepassing zijn.  

- Basissubsidies (3.1) 
- Werkingssubsidies, waaronder:  

 Een subsidie voor ledenactiviteiten (3.2.1) 
 Een subsidie voor open activiteiten (3.2.2) 
 Een subsidie voor samenwerkingsactiviteiten (3.2.3) 

- Projectsubsidies (3.3) 
De subsidies worden berekend aan de hand van de door de erkende vereniging ingediende 
dossiers. 
 
3.1 Basissubsidie 
Iedere erkende socio-culturele vereniging heeft recht op een basissubsidie. De basissubsidie 
bestaat uit een vast bedrag per werkingsjaar, verhoogd met een variabel bedrag dat 
berekend wordt op basis van het aantal leden van dat werkingsjaar. Om hierop aanspraak te 
maken, dient de vereniging elk jaar een ledenlijst voor te leggen. 

 
3.2 Werkingssubsidies 
Werkingssubsidies kunnen verstrekt worden voor de organisatie van ledenactiviteiten, open 
activiteiten en samenwerkingsactiviteiten. De typering van een activiteit gebeurt op basis van 
de effectieve betrokkenheid van de vereniging bij de organisatie van deze activiteit. Een 
activiteit waarbij een beperkte groep van personen (al of niet lid van de vereniging) besluiten 
om samen iets te doen of te ondernemen (bv zwemmen met een aantal personen, beleggen, 
koken, wandelen, enz.) dat niet tot de basisdoelstelling van de vereniging behoort, is geen 
subsidieerbare activiteit en telt ook niet mee als activiteit voor het verkrijgen of het behoud 
van de erkenning van de vereniging. 
 
3.2.1 Subsidie voor ledenactiviteiten  
Deze subsidie is bedoeld als ondersteuning van de activiteiten die een vereniging inricht voor 
zijn leden. Deze (regelmatig wederkerende) activiteiten beogen de doelstellingen van de 
vereniging te verwezenlijken via de interne werking. Deze activiteiten moeten bijdragen tot 
het bevorderen van de gemeenschapszin. Activiteiten die niet open staan voor alle leden 
zoals bv. bestuursvergaderingen, projectvergaderingen, enz. zijn uitgesloten. 
Ledenactiviteiten worden gesubsidieerd met een maximum van 50 subsidieerbare activiteiten 
per werkingsjaar. De toegang tot de activiteit kan al of niet betalend zijn. 
 
3.2.2 Subsidie voor open activiteiten 
Deze subsidie heeft tot doel de verenigingen aan te zetten inwoners van de gemeente te 
betrekken bij hun werking. Het gaat om activiteiten waarvoor niet-leden vrijblijvend worden 
uitgenodigd. Wanneer een activiteit niet plaats heeft in de gemeente Schilde moet duidelijk 
gemaakt worden dat de deelnemers aan de activiteit hoofdzakelijk tot de gemeente Schilde 
behoren. Indien vereniging A deelneemt aan een open activiteit die georganiseerd wordt 
door een  vereniging B, maar de vereniging A is niet effectief betrokken bij de organisatie van 
die activiteit, dan is dit geen subsidieerbare open activiteit. De activiteit dient te worden 
bekend gemaakt via de gemeentelijke informatiekanalen of mits voorlegging van evidentie 
van een gelijkwaardig informatiekanaal.  
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3.2.3  Subsidie voor samenwerkingsactiviteiten 
Het doel van deze subsidie is het stimuleren van de samenwerking tussen verschillende 
verenigingen en tussen de gemeente en de verenigingen. Hierbij zijn zowel het uitwerken 
van de doelstellingen van de verenigingen, als het sociaal contact belangrijk. Twee of meer 
erkende verenigingen uit de gemeente Schilde of minstens één vereniging in samenwerking 
met de gemeente Schilde maken deel uit van de organisatie van de activiteit. De activiteit 
dient te worden bekend gemaakt via de gemeentelijke informatiekanalen of mits voorlegging 
van evidentie van een gelijkwaardig informatiekanaal. 
 
3.3 Projectsubsidie 
Een projectsubsidie kan worden verstrekt voor de realisatie van een initiatief dat al dan niet 
in samenwerking met andere verenigingen wordt uitgevoerd. Dit initiatief of project behoort 
niet tot de geregelde werking van een vereniging. 
 
Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie moet het project aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 

1. Het project ondersteunt de uitstraling van Schilde als cultuur stimulerende gemeente, 
2. Het project streeft geen commercieel doel na, 
3. De noodzaak voor financiële ondersteuning bij de realisatie van het project is 

aantoonbaar en opvolgbaar, 
4. Voor een project dat ingericht wordt op initiatief van één persoon (of een groep van 

personen die niet als vereniging erkend zijn), kan volgens dezelfde procedure een 
projectsubsidie bekomen worden, mits het openen van een bankrekening op naam 
van het project. 

 
Elke aanvraag voor een projectsubsidie wordt na ontvangst bij het evenementenloket, 
voorgelegd aan de dienst cultuur & bibliotheek die het dossier onderzoekt en die het 
vervolgens ter advies aan de raad voor cultuurbeleid voorlegt. De aanvraag omvat een 
duidelijke omschrijving van het project, de planning, een begroting van de te verwachten 
uitgaven en inkomsten en het beoogde subsidiebedrag. Na de formele goedkeuring van de 
aangevraagde projectsubsidie door het college van burgemeester en schepenen zal het 
gemeentebestuur de projectsubsidie uitbetalen om het project te kunnen starten.  
Een zelfde project kan slecht één maal per jaar een projectsubsidie bekomen. Dubbele 
subsidiëring voor de organisatie van een project via een projectsubsidie en 
werkingssubsidies is niet mogelijk. Een project telt wel mee voor het aantal georganiseerde 
activiteiten die nodig zijn voor het verkrijgen of het behoud van de erkenning van de 
vereniging. 
Na afloop van het project wordt uiterlijk drie maanden later een verslag met een overzicht 
van uitgaven en inkomsten voorgelegd aan de dienst cultuur & bibliotheek. Elk bewijsstuk 
dient te worden voorzien van een nummer corresponderend met de omschrijving in het 
overzicht. De aanvrager stemt in met een controle van de ingediende informatie. 
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III. Berekeningsregels 
 

Art. 4. Berekening van de subsidies 
De begroting voor cultuur omvat jaarlijks een bedrag (=X) voor toewijzing aan de subsidies. 
Het bedrag X bestaat uit de basissubsidie (= X1) en werkingssubsidie= X2). Bedragen voor 
projectsubsidies (bedrag Y) worden afzonderlijk begroot. 
 
4.1 Basissubsidie 
Het basisbedrag bedraagt 50 euro, verhoogd met een bedrag berekend aan de hand van het 
aantal leden dat de vereniging telt in het werkingsjaar. 
 
50 € basissubsidie + 1 €/lid met een maximum van 150 € per werkingsjaar. 
 
Van het totale subsidiebudget X wordt het totaal bedrag van de basissubsidies afgetrokken. 
Hetgeen overblijft wordt de pot X2 die bestemd is voor de werkingssubsidies. 
 
4.2 Werkingssubsidie 
Voor de berekening van de werkingssubsidie, wordt per activiteit een score bepaald als 
volgt:  

1. één punt per ledenactiviteit (max. 50 per jaar) 
2. plus 5 punten per open activiteit 
3. plus 3 extra punten per samenwerkingsactiviteit 

 
Het bedrag X2 wordt gedeeld door de som van het aantal punten dat door alle verenigingen 
is behaald. Dit levert een bedrag per punt dat gebruikt wordt voor de berekening van de 
werkingssubsidie voor een bepaalde vereniging. 
 
4.3 Projectsubsidie 
Elke aanvraag voor een projectsubsidie wordt na ontvangst bij het evenementenloket, 
voorgelegd aan de dienst cultuur & bibliotheek die het dossier onderzoekt en die het 
vervolgens ter advies aan de raad voor cultuurbeleid voorlegt. Het college van burgemeester 
en schepenen beslist op basis van dit advies welke projecten zullen worden ondersteund en 
hoe budget Y verdeeld zal worden.  
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IV. Procedures 

 
Art. 5. Procedure van aanvraag 
Verenigingen, projectgroepen en/of individuen die aanspraak wensen te maken op de 
subsidies hierboven beschreven, zijn verplicht volgende formulieren (eventueel in 
elektronische vorm)  in te dienen: 
 
5.1 Formulier voor het bekomen van basissubsidies (indienen dienst cultuur & bibliotheek) 
Dit formulier moet ingediend worden voor het bekomen van de basissubsidie. Enkel erkende 
socio-culturele verenigingen komen hiervoor in aanmerking. De schriftelijke aanvraag dient 
toe te komen (of vervolledigd indien elektronisch) vóór 1 oktober van het werkingsjaar 
waarvoor een subsidie wordt aangevraagd. Elke erkende socio-culturele vereniging wordt 
geacht dit formulier jaarlijks in te dienen of bij te werken om zijn erkenning te behouden. 
 
5.2 Formulieren voor het bekomen van werkingssubsidies: ledenactiviteiten, open activiteiten 
en samenwerkingsactiviteiten (indienen dienst cultuur & bibliotheek) 
Voor het bekomen  van werkingssubsidies dienen socio-culturele verenigingen de 
formulieren voor ledenactiviteiten, open activiteiten en samenwerkingsactiviteiten in te 
dienen. Enkel erkende socio-culturele verenigingen komen hiervoor in aanmerking.  
De formulieren dienen toe te komen vóór 1 oktober van het werkingsjaar waarvoor de 
vereniging subsidies wenst te ontvangen. 
 
5.3 Formulier voor het bekomen van projectsubsidies (indienen evenementenloket) 
Dit formulier dient (zodra het initiatief vorm heeft gekregen) te worden ingediend bij het 
evenementenloket. Op het indienen van een aanvraag voor het bekomen van een 
projectsubsidie staat geen datum. 
 
Al deze formulieren en bewijsstukken moeten worden gericht aan het gemeentebestuur. 
 

Toezending voor het bekomen van basissubsidies en werkingssubsidies kan gebeuren 
op volgend adres: 
 
Gemeentebestuur Schilde 
Dienst cultuur & bibliotheek 
Brasschaatsebaan 30 
2970 Schilde 

  
 

Toezending voor het bekomen van projectsubsidies kan gebeuren op volgend adres: 
 
Gemeentebestuur Schilde 
Evenementenloket  
Turnhoutsebaan 200 
2970 Schilde  
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Art.6. Privacy 
Navraag bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer (CBPL) 
heeft bevestigd dat: 

1- De subsidiërende overheid het recht heeft inzage te vragen in de ledenlijst van de 
verenigingen indien de te ontvangen subsidies onder andere afhangen van, het 
aantal leden of inwoners, 

2- Indien deze subsidies jaarlijks hernieuwbaar zijn, de gemeente elk jaar een 
nieuwe lijst kan opvragen ter controle, 

3- Deze gegevens niet mogen  bijgehouden worden, tenzij tijdelijk indien de 
verantwoording van de toekenning van deze subsidies in vraag wordt gesteld. 

 
Art.7. Elektronische handtekening 
Indien men gebruik maakt van een elektronisch systeem, dan wordt de toegangscontrole via 
de combinatie van gebruikersnaam (toegekend door de personen die het systeem beheren) 
met een individueel beveiligd paswoord als bijkomende identificatie, erkend als equivalent 
van een geschreven handtekening. 
 
Art.8. Betwistingen en verhaal 
Alle betwistingen worden onderzocht door de raad voor cultuurbeleid. Het advies hierover 
wordt geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen. 
 

V. Slotbepalingen 
 

In geval van ontbinding van een vereniging vóór de uitbetaling van een subsidie zal deze 
subsidie niet meer worden uitgekeerd. 
Dit reglement zal voor kennisgeving worden overgemaakt aan de toezichthoudende 
overheid. 
Dit reglement is goedgekeurd door de gemeenteraad van 25/04/2016 en treedt in werking 
vanaf het werkingsjaar 2015-2016. 
Dit reglement vervangt het voorgaande subsidiereglement socio-culturele verenigingen en 
socio-culturele projecten. 
Dit reglement blijft gelden totdat een vervangend reglement wordt goedgekeurd door de 
gemeenteraad.  
 
 
 
 
 
 


