Reglement erkenning en subsidiëring plaatselijk sociaal-cultureel werk
Artikel 1
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd door de gemeenteraad en met een
minimum van 0,80 euro per inwoner, en volgens de voorwaarden hierna vastgelegd, worden subsidies
verleend aan de verenigingen voor sociaal-cultureel werk die erkend zijn door het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 2
Dit reglement is van toepassing op de toekenning van subsidies aan verenigingen voor sociaalcultureel werk, die een activiteit ontwikkelen op volgende gebieden:
A. sociaal-cultureel vormings- en ontwikkelingswerk met volwassenen en/of;
B. amateuristische kunstbeoefening.
Alleen de verenigingen die erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen komen in
aanmerking voor subsidiëring.
Artikel 3
De subsidies kunnen volgende vormen aannemen:
A. basissubsidies worden aan de verenigingen toegekend op basis van elementen die het bestaan
van die organisatie bewijzen (zie artikel 9) en een jaarlijks activiteitenverslag;
B. projectsubsidies.
Artikel 4
Bij bedrieglijke verklaringen worden de subsidies geschrapt en teruggevorderd.
AFDELING 1: erkenning
Artikel 5
Om door het college van burgemeester en schepenen erkend te worden moeten de verenigingen voor
sociaal-cultureel werk, geleid door volwassenen, ten bate van de inwoners van de gemeente een doel
nastreven dat gericht is op:
A. ofwel het bieden van vormingsmogelijkheden tot de veelzijdige persoonsontwikkeling van
volwassenen met het oog op een beter begrip van zichzelf en hun situatie in de maatschappij, en
hun volwaardige participatie aan het maatschappelijk gebeuren.
B. ofwel de beoefening van sociaal-cultureel werk waarbij men aan de beoefenaars een kans geeft
hun creatieve vermogens aan te wenden tot een grotere menselijke en maatschappelijke
ontplooiing. Dit kan gebeuren via de expressievormen die behoren tot de gangbare disciplines
zoals muziek, woordkunst, poppenspel en mime, dans, film en fotografie, plastische kunsten,
volkskunst, …
Artikel 6
De aanvraag tot erkenning dient volgende documenten te bevatten:
A. de samenstelling van het bestuur met de vermelding van de naam, de voornaam en het adres van
de bestuursleden;
B. het aantal leden;
C. een exemplaar van de statuten of van het grondreglement of, bij gebrek hieraan, een
omschrijving van het nagestreefde doel;
D. eventueel een werkingsverslag van het afgelopen kalenderjaar.
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Een vereniging dient een schriftelijke erkenningsaanvraag in bij de cultuurdienst, Dorp 101 te 9290
Berlare.
Alvorens het college van burgemeester en schepenen een vereniging kan erkennen, vraagt het college
advies aan de gemeentelijke cultuurraad.
AFDELING 2: aanvragen van basissubsidies
Artikel 7
Een door het college van burgemeester en schepenen erkende socio-culturele vereniging kan een
jaarlijkse basissubsidie aanvragen.
De basissubsidies, ingeschreven in de begroting van het lopende dienstjaar, worden uitbetaald op
basis van de gegevens en activiteiten betreffende het vorige kalenderjaar.
Artikel 8
De vereniging is verplicht jaarlijks het activiteitenverslag van het voorbije kalenderjaar vóór 15 maart
aan de cultuurdienst over te maken.
Artikel 9
Om subsidies te kunnen aanvragen moeten erkende socio-culturele verenigingen voldoen aan de
volgende voorwaarden:
A. de vereniging voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5 van dit reglement;
B. de vereniging is opgericht door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winst- of
handelsoogmerken;
C. feitelijke verenigingen worden geleid door een bestuurscomité waarvan de meerderheid van de
leden in de gemeente woont;
D. verenigingen zonder winstoogmerk hebben hun maatschappelijke zetel in de gemeente;
E. de vereniging telt minimum tien leden en minstens de helft woont in de gemeente. Afwijking van
dit principe is mogelijk op advies van de algemene vergadering van de gemeentelijke cultuurraad;
F. de vereniging gaat akkoord om gegevens ter beschikking te stellen over haar bestaan en werking
in de door de administratie gevraagde vorm;
G. de vereniging heeft ten minste een jaar als vereniging gewerkt.
Artikel 10
Een organisatie die voor de eerste maal om een basissubsidie verzoekt moet de aanvraag indienen op
de gemeentelijke cultuurdienst, Dorp 101, 9290 Berlare, vóór 1 maart van het jaar waarvoor de
subsidie wordt aangevraagd.
AFDELING 3: berekeningswijze voor de verdeling van de basissubsidies
Artikel 11
A. De basissubsidie bedraagt 125 euro.
B. Voor de hafabra-verenigingen is een toeslag op deze basissubsidie voorzien van 1195 euro.
C. Voor de zangmaatschappijen is een toeslag op deze basissubsidie voorzien van 25 euro.
AFDELING 4: aanvragen van projectsubsidies
Artikel 12
De gemeenteraad bepaalt jaarlijks het bedrag dat dient te worden ingeschreven in de begroting voor
projectsubsidies. Het minimumbedrag bedraagt 1.250 euro. Het niet-toegewezen bedrag wordt
overgedragen naar de post projectsubsidies van het volgende dienstjaar.
Artikel 13
Een erkende sociaal-culturele vereniging kan een aanvraag indienen tot projectsubsidie. Het gaat dan
om een initiatief dat
A. een publiek initiatief is
B. de gewone werking van de vereniging overstijgt;
C. een duidelijk begin en einde heeft en een duidelijk welomschreven doel kent;
D. de aanvragende sociaal-culturele vereniging voor een financiële uitgave plaatst die vanuit de
gewone werking niet te betalen is.
E. projectsubsidies kunnen niet worden aangevraagd voor projecten die reeds lopen of al afgelopen
zijn.
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Artikel 14
De ingediende projecten worden door het college van burgemeester en schepenen (CBS) geëvalueerd
en al dan niet ontvankelijk verklaard op basis van de artikelen 13 en 16 van dit reglement.
Artikel 15
Wanneer het CBS een projectvoorstel ontvankelijk verklaart, wordt het dagelijks bestuur van de
gemeentelijke cultuurraad op de hoogte gebracht. Het programmeert de voorstelling van het project
op de eerstvolgende algemene vergadering. De leden van de gemeentelijke cultuurraad vinden een
schriftelijke voorstelling van het project bij de uitnodiging tot de algemene vergadering. Tijdens de
algemene vergadering stellen de indieners het project voor. Een vereniging die lid is van de
cultuurraad en een projectsubsidie aanvraagt, is verplicht zijn vertegenwoordiger of zijn vervanger af
te vaardigen op de algemene vergadering van de cultuurraad waarop het project wordt behandeld. Bij
afwezigheid, uitgezonderd overmacht, zal het project negatief worden geadviseerd.
Artikel 16
Om in aanmerking te komen voor projectsubsidies moet de aanvraag voldoen aan de volgende
voorwaarden:
A. het project wordt schriftelijk ingediend vóór 31 oktober op de cultuurdienst, Dorp 101;
verenigingen die kunnen bewijzen dat het project laattijdig werd ingediend onder druk van een
dringende, onverwachte gebeurtenis of onder druk van overmacht, kunnen onafhankelijk van
deze gestelde datumgrens een project indienen. Bij de aanvraag moet een duidelijke
argumentatie worden toegevoegd voor de laattijdige indiening. Nadat het CBS de aanvragen
ontvankelijk heeft verklaard, legt de cultuurambtenaar alle ingediende projecten, ook de
laattijdige, voor op de eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur van de gemeentelijke
cultuurraad.
B. de vereniging moet het nut van haar project aantonen aan de hand van een goed
gedocumenteerd dossier. Dit dossier omvat minstens:
- een algemene omschrijving van het project waaruit blijkt dat de aanvraag inhoudelijk voldoet
aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 13;
- een gedetailleerde omschrijving van het project in al zijn onderdelen met een nauwkeurige
raming van de kosten;
- de inkomsten die men hoopt te verwerven indien het project verwezenlijkt is;
- het bedrag dat de vereniging zelf wil investeren in het project;
C. de vereniging moet bereid zijn controle op de goede uitvoering te aanvaarden.
Artikel 17
De aanvrager aan wie een subsidie werd toegekend, verbindt zich ertoe:
- het project uit te voeren binnen de vooropgestelde timing in het aanvraagdossier;
- een uitnodiging te sturen naar de leden van de gemeenteraad en de leden van het dagelijks
bestuur van de cultuurraad, zodat bijwonen van de activiteit mogelijk is;
- elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het gemeentebestuur toe te laten ter plaatse de
activiteit en de aanwending van de toegekende subsidie te controleren;
- steeds het logo van het gemeentebestuur en/of de ondersteuning van het gemeentebestuur
te vermelden bij de bekendmaking van het project (drukwerk, publicaties, uitnodigingen,
persmededelingen, …)
Artikel 18
Na de voorstelling van het project geeft de algemene vergadering advies. Deze advisering gebeurt in
twee stappen. De eerste ronde bepaalt een positief of een negatief advies.
Bij een positief advies wordt in de tweede ronde het bedrag van subsidiëring geadviseerd. Deze
advisering gebeurt pas na kennis genomen te hebben van het evaluatieverslag, zoals beschreven in
artikel 20.
Het project wordt, samen met het advies, teruggestuurd naar het CBS.
Artikel 19
Na afloop van het project bezorgt de vereniging een evaluatieverslag aan de cultuurdienst, Dorp 101.
Dit evaluatieverslag bestaat minstens uit:
- een samenvatting van het verloop van het project;
- een gedetailleerde opsomming van alle inkomsten en uitgaven, gestaafd door bewijsstukken;
- enkele sfeerfoto’s;
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-

minstens één bewijsexemplaar van een aankondiging van het project waaruit blijkt dat ‘met
de steun van het gemeentebestuur van Berlare’ en/of logo gemeentebestuur werden
geïntegreerd.

Het evaluatieverslag wordt verwacht binnen de zestig dagen na het beëindigen van het project.
Artikel 20
Het dagelijks bestuur van de cultuurraad formuleert op basis van het evaluatieverslag een bedrag van
subsidiëring.
Artikel 21
Wanneer het evaluatieverslag is ingediend wordt tijdens een tweede adviesronde het bedrag van
subsidiëring goedgekeurd door de algemene vergadering. Enkel het cultureel-inhoudelijke deel van
het project kan in rekening gebracht worden bij de bepaling van het subsidiebedrag. Randactiviteiten
kunnen niet in rekening gebracht worden. Het project wordt, samen met het advies, teruggestuurd
naar het CBS dat het op de agenda plaatst van de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.
Artikel 22
De gemeenteraad zal, rekening houdend met het advies van de algemene vergadering van de
gemeentelijke cultuurraad, de uiteindelijke beslissing nemen en het bedrag van subsidiëring
vastleggen. Van deze beslissing wordt een motivatie gestuurd naar de vereniging die het project heeft
ingediend, en naar de voorzitter van de gemeentelijke cultuurraad.
De uitbetaling van de subsidie gebeurt via overschrijving op rekening van de vereniging binnen de
maand na het versturen van de motivatie.
Artikel 23
Indien twee of meer verenigingen samen een project indienen, kan maar een van deze organisaties
als subsidieaanvrager optreden. In het aanvraagdossier staat de verdeelsleutel tussen de
verenigingen.
* * *
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