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Cultuur - Sociaal-Cultureelwerk - Cultuurraad Herberekening van subsidies - Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,

Gelet op art. 43 par. 2, 2° van het Gemeentedecreet;
Gelet op het Cultuurpact decreet;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 augustus 1997 betreffende het gemeentelijk reglement voor
de betoelaging van erkende plaatselijke verenigingen voor sociaal cultureel werk;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 augustus 1999 betreffende de aanpassing reglement voor de
betoelaging van erkende plaatselijke verenigingen voor sociaal cultureel werk : subsidiëring kwaliteit;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2005 betreffende de aanpassing reglement voor de
betoelaging van erkende plaatselijke verenigingen voor sociaal cultureel werk;
Gelet op de brief van de Cultuurraad dd. 13 augustus 2015 waarin wordt gezegd dat zij unaniem akkoord
gaan met de herberekening van de subsidies aan culturele verenigingen;
BESLUIT :
Artikel 1.
Het aangepast subsidie reglement wordt, zoals in bijlage van dit besluit, goedgekeurd.

Art. 2.
Volgende gemeenteraadsbesluiten worden opgeheven bij de inwerkingtreding van dit besluit:

gemeenteraadsbesluit van 28 augustus 1997 betreffende het gemeentelijk reglement voor de
betoelaging van erkende plaatselijke verenigingen voor sociaal cultureel werk;

gemeenteraadsbesluit van 26 augustus 1999 betreffende de aanpassing reglement voor de
betoelaging van erkende plaatselijke verenigingen voor sociaal cultureel werk: subsidiëring
kwaliteit;

gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2005 betreffende de aanpassing reglement voor de betoelaging
van erkende plaatselijke verenigingen voor sociaal cultureel werk wordt opgeheven.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Secretaris,
(get.) Miet Gobert

De Voorzitter,
(get) Graaf Leopold Lippens
Voor eensluidend uittreksel :
De gemachtigde ambtenaar,
(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)
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BIJLAGE 2
GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE BETOELAGING VAN ERKENDE
PLAATSELIJKE VERENIGINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL WERK
Ten eerste stelt de Cultuurraad met de projectsubsidie eenieder vereniging in de mogelijkheid gehonoreerd te worden voor
nieuwe initiatieven voor de bevolking, bij voorkeur in samenwerking met andere organisaties en/of vernieuwend op
organisatorisch vlak.
Ten tweede voorziet de Cultuurraad in het reglement om de verenigingen voor actieve kunstbeoefening die kwaliteit
brengen extra te honoreren.
Wie wordt gesubsidieerd ?

art. 1

Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting en rekening
houdend met de geboden mogelijkheden om welbepaalde gemeentelijke voorzieningen zoals
gebouwen, terreinen en diensten te gebruiken, worden aan de erkende gemeentelijke Cultuurraad
en aan de door de Gemeenteraad daartoe erkende verenigingen subsidie verleend volgens de
normen en de voorwaarden hierna vastgelegd.

art. 2
2.1

Als erkende plaatselijke verenigingen voor sociaal-cultureel werk worden de verenigingen bedoeld
die krachtens de statuten (inzonderheid art. 3 en 4) van de gemeentelijke Cultuurraad
stemgerechtigde leden mogen afvaardigen naar de algemene vergadering van de Cultuurraad.

2.2.

De erkende plaatselijke verenigingen voor sociaal-cultureel werk worden onderverdeeld in 4
categorieën die onderverdeeld kunnen worden in subcategorieën op basis van de specifieke
werking van de betreffende verenigingen :
1. verenigingen voor algemeen vormend werk
2. verenigingen voor actieve kunstbeoefening
3. verenigingen voor sociaal-cultureel werk
4. verenigingen voor hobby, vrijetijdsbesteding en folklore.
Dit overeenkomstig het huishoudelijk reglement : meer bepaald art. 9.1 van de gemeentelijke
Cultuurraad.

art. 3

Verenigingen die uit welken hoofde dan ook een andere gemeentelijke toelage ontvangen, komen
niet in aanmerking voor de betoelaging binnen het kader van dit reglement.

art. 4

Verenigingen die samensmelten krijgen als overgangsmaatregel in het jaar van samensmelting de
som van de subsidies die ze elk apart kregen in het jaar voorafgaand aan de samensmelting.
Het daaropvolgende jaar wordt de nieuwe vereniging dan opgenomen in het subsidiereglement.
De nieuw samengestelde vereniging blijft erkend.

Verdeling van de subsidies
art. 5

De subsidies zijn een financiële tegemoetkoming vanwege het Gemeentebestuur.
5.1.

Het daartoe in de gemeentebegroting voorziene krediet wordt als volgt verdeeld :
1. De gemeentelijke Cultuurraad : volgens item van de gemeentelijke begroting met maximum 20 %
van de totale som;
2. de erkende plaatselijke verenigingen voor sociaal-cultureel werk die voorheen reeds subsidies
ontvingen : volgens item gemeentelijke begroting, met minimum 80 % van de totale som, deze te
verdelen volgens het puntensysteem met coëfficiëntaanpassingen per categorie en subcategorie;
3. de erkende plaatselijke verenigingen voor sociaal-cultureel werk die voorheen geen subsidies
ontvingen worden gesubsidieerd vanuit een reservefonds voorzien in de begroting, en dit op basis
van hun punten.

5.2.

Per categorie wordt de voorziene som telkens verdeeld in deelsubsidies :
1. basissubsidies : 15 % van het totaal
2. werkingssubsidies : 85 % van het totaal waaronder 20 % van de totale werkingssubsidies voor
projectsubsidies
3. Indien deze 20 % voor projectsubsidies niet volledig verdeeld worden, wordt het overblijvende bij
de werkingssubsidie art. 5.2.2 gevoegd.

5.3.

Uitgezonderd de subsidie aan de gemeentelijke Cultuurraad, die forfaitair wordt toegekend, worden
de subsidies die aan de betrokken verenigingen worden toegekend, berekend volgens een
puntensysteem, met coëfficiëntaanpassing.

5.4

Basissubsidie

5.4.1.

De basissubsidie volgens het puntenstelsel wordt als volgt bepaald :
5.4.1.1.

In de categorie “Algemeen vormend werk”

a) Aantal ingeschreven leden per vereniging :
tot 50 leden :
van 51 tot 100 leden :
van 101 tot 150 leden :
van 151 tot 200 leden :
meer dan 200 leden :

1 punt
2 punten
3 punten
4 punten
5 punten

b) per aanwezigheid op de algemene vergadering
van de Cultuurraad
1 punt

5.4.1.2.

In de categorie “Actieve kunstbeoefening”

a) Aantal ingeschrevenen per vereniging :
tot 20 leden :
van 21 tot 40 leden :
van 41 tot 60 leden :

1 punt
2 punten
3 punten

van 61 tot 80 leden :
meer dan 80 leden :

4 punten
5 punten

b) deskundige begeleiding :

5 punten

c) per aanwezigheid op de algemene vergadering
van de Cultuurraad
1 punt

5.4.1.3.

In de categorie “sociaal-cultureel werk”

a) Aantal ingeschreven leden per vereniging :
tot 50 leden :
van 51 tot 100 leden :
van 101 tot 150 leden :
van 151 tot 200 leden :
meer dan 200 leden :

1 punt
2 punten
3 punten
4 punten
5 punten

b) per aanwezigheid op de algemene vergadering
van de Cultuurraad
1 punt

5.4.1.4.

In de categorie “Hobby, vrijetijdsbesteding en folklore”
a) Aantal ingeschreven leden per vereniging :
tot 30 leden
van 31 tot 50 leden
van 51 tot 70 leden
van 71 tot 100 leden
meer dan 100 leden

1 punt
2 punten
3 punten
4 punten
5 punten

b) per aanwezigheid op de algemene vergadering
van de Cultuurraad :
1 punt

5.4.2.

De waarde van het basispunt wordt bepaald door het totaal bedrag aan basissubsidie
te delen door het totaal aantal basispunten van alle verenigingen.

5.4.3.

De basissubsidie van een vereniging wordt bepaald door de basispunten van die
vereniging te vermenigvuldigen met de geldwaarde van een basispunt.

5.5.

Werkingssubsidie
5.5.1.

Over alle categorieën wordt de werkingssubsidie volgens het puntenstelsel als volgt
bepaald :

5.5.1.1.

wekelijkse oefening of cursus

10

5.5.1.2.

per korte cursus (3 dagen)

50

5.5.1.3.

per korte cursus (4 à 8 maal)

100

5.5.1.4.

per lange cursus (meer dan 8 dagen)

5.5.1.5.

per zelf georganiseerde cursus

200
100

5.5.1.6.

per activiteit georganiseerd met een ander erkende
vereniging. Deze samenwerking moet vooraf schriftelijk
worden meegedeeld aan de Cultuurraad of gestaafd worden
met affiche, krantenknipsels … waaruit de samenwerking
blijkt. (te voegen bij de subsidieaanvraag)

100

5.5.1.7.

per activiteit in samenwerking met het Cultuurcentrum 100

5.5.1.8.

per activiteit in samenwerking met een vereniging waarvan de doelstelling niet in
hoofdzaak cultureel is
50

5.5.1.9.

per activiteit uitgevoerd in Knokke-Heist met eigen
muziekkapel of orkest

150

5.5.1.10

per activiteit met gebruik van het gemeentelijk patrimonium (infrastructuur en/of
materiaal) of niet beschikbaarheid, enkel tegen betaling.
10

5.5.1.11

- periodieke uitgave, vallende onder het gunsttarief
van De Post, met informatieve waarde
- periodieke uitgave, vallende onder het gunsttarief
van de Post, met informatieve en vormende waarde
- trimestriële, semestriële of jaarlijkse uitgave met
blijvende waarde, waarvan de inhoud blijk geeft van
opzoekingswerk, met zelfstandige artikelen of
verhandelingen, door één of meerdere auteur(s)
- eigen website
1e jaar
2e jaar
3e jaar

100
200

400
500
400
300

(op voorwaarden dat de website actueel blijft)
definitieve toekenning
5.5.1.12

5.5.1.13

5.5.1.14

Per tentoonstelling van minder dan 7 dagen :
meer dan 1 week
meer dan 14 dagen
Per investeringsuitgave, aanschaf van technisch
materiaal dienstig voor eigen activiteiten
- eerste schijf van € 250
- per bijkomende schijf van € 250
met een maximum van € 2500. (steeds bewijzen bijvoegen)

Kaderdagen : per kaderdag, ongeacht het aantal
deelnemers + bewijs

400
100
200
300

200
100

20

5.5.1.15

Voor de interne werking van vriendenkringen en
ouderverenigingen worden de werkingspunten
forfaitair vastgesteld op 300 punten, art. 5.5.1.6,
5.5.1.7 en 5.5.1.8 blijven van toepassing.

5.5.2.

Werkwijze
Om de werkingspunten van de verenigingen onderling vergelijkbaar te maken, wordt
gewerkt met wegingscoëfficiënten.

5.5.3.

Wegingscoëfficiënten
De wegingscoëfficiënten worden op volgende wijze vastgelegd :

CATEGORIEËN en subcategorieën

%

ALGEMENE VORMING
ACTIEVE KUNSTBEOEFENING
- koren
- harmonieën
- toneel
- ateliers
- dans
SOCIAAL-CULTUREEL
- ouderverenigingen en vriendenkringen
- bonden en verenigingen gericht op een bepaalde
doelgroep
HOBBY EN VRIJE TIJD
- vrije tijd en toerisme
- folklore
5.5.4.

Coëfficiënten
21,375 %
50 %
33,05 %
25,21 %
21,26 %
10,71 %
9,77 %
18,75 %
10 %
90 %
9,875 %
71,98 %
28,02 %

1,5
1,2
2,8
0,87
0,5
0,5
0,7

0,59
1,61

Subsidiëring kwaliteit
Voor de verenigingen uit de groep actieve kunstbeoefening waarvoor op provinciaal
niveau gereglementeerde tornooien bestaan, worden kwaliteitscoëfficiënten
vastgesteld op basis van de klassering bepaald door de Bestendige Deputatie.
De werkingspunten van de verenigingen worden vermenigvuldigd met het
kwaliteitscoëfficiënt.

Muziekmaatschappijen
ereafdeling
uitmuntendheid
eerste afdeling
tweede afdeling
derde afdeling

3
2,5
2
1,5
1,25

Koren en/of volksdans
buiten wedstrijd
ereafdeling
eerste afdeling
tweede afdeling
derde afdeling

3
2,5
2
1,5
1,25

Toneelkringen
eerste afdeling
tweede afdeling
derde afdeling
vierde afdeling
vijfde afdeling

3
2,5
2
1,5
1,25

5.5.4.2.
Een vereniging uit de categorie ‘aktieve kunstbeoefening’ van bijzondere waarde kan
op voordracht van het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad en mits jaarlijkse goedkeuring van de
Algemene Vergadering een kwaliteitscoëfficiënt worden toegekend.

5.6.

De geldwaarde van een werkingspunt in het lopende werkingsjaar wordt bepaald door de totale
som Werkingssubsidies van het betreffende werkingsjaar te delen door het totale aantal behaalde
werkingspunten per vereniging met hun respectieve definitieve wegingscoëfficiënt.

5.7.

De werkingssubsidie van een vereniging wordt berekend door het aantal verdiende werkingspunten
in het lopende werkingsjaar te vermenigvuldigen met de definitieve wegingscoëfficiënt en met de
puntwaarde van het werkingsjaar.
Procedure van uitkering

art. 6

De subsidies worden verleend binnen de perken van de goedgekeurde gemeentelijke begroting
van het lopende dienstjaar en worden verleend rekening houdend met de gegevens en activiteiten
van het voorbije werkjaar dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni, met dien verstande dat het einde
van het werkjaar valt in het lopende werkjaar met uitzondering van de projectsubsidies (zie art. 10)

art. 7
7.1.

Elke vereniging voor sociaal-cultureel werk vult haar gegevens in op de formulieren die door het
Gemeentebestuur ter beschikking worden gesteld ten laatste op 15 juni ;

7.2.

De ingevulde formulieren moeten ten laatste op 10 juli van het lopende dienstjaar ingediend worden
bij het Gemeentebestuur ;

7.3.

Na voorlegging aan de erkende Cultuurraad zal de algemene vergadering hiervan, rekening
houdend met onderhavig reglement, een voorstel van puntentoekenning voorleggen aan het
College van Burgemeester en Schepenen en dit ten laatste op 30 september van het lopende
dienstjaar ;

7.4.

Het College van Burgemeester en Schepenen zal overeenkomstig het voorgelegde advies en
overeenkomstig de reglementeringen betreffende gemeentelijke comptabiliteit de
uitbetalingsprocedure starten voor het einde van de maand november van het lopende dienstjaar.

7.5.

Aan de hand van de bekomen resultaten van de verenigingen in meer, zal de Cultuurraad een
aanpassing vragen aan het Gemeentebestuur om het bedrag van de jaarlijkse subsidie te herzien.

art. 8

Bij verschil van mening omtrent de door de Cultuurraad voorgesteld puntentoekenning zal het
College van Burgemeester en Schepenen, overeenkomstig art. 6 van het Decreet op het
Cultuurpact, opnieuw advies inwinnen van de Cultuurraad. Daarna beslist het Gemeentebestuur.
Dit zonder de in art. 10 vastgelegde termijnen te overschrijden.

art. 9

De betrokken verenigingen die aanspraak maken op subsidies zijn ertoe gehouden alle inlichtingen
en bewijsstukken ter staving van hun aanvraag op eenvoudige vraag aan het Gemeentebestuur
voor te leggen.

art. 10

Projectsubsidie
10.1.

Algemene bepalingen

10.1.1.

Voor deze projectsubsidiëring komen in aanmerking :
1. de sociaal-culturele verenigingen, erkend door de Gemeenteraad ;
2. Tijdelijke verenigingen :
- verschillende verenigingen die een tijdelijk samenwerkingsverband aangaan ;
- nieuwe werkgroepen los van de bestaande verenigingen, die activiteiten uitoefenen die behoren
tot de culturele aangelegenheden, vermeld onder artikel 3, § 1 van het huishoudelijk reglement.

De Cultuurraad treedt op als participant in het samenwerkingsverband.
10.1.2.

Onder project wordt verstaan een activiteit die niet behoort tot de dagelijkse werking zoals vermeld
in de statuten van de sociaal-culturele vereniging, rekening houdend met hieronder vermelde
criteria.

10.1.3.

De Cultuurraad geeft advies aan het Gemeentebestuur betreffende de projectsubsidies.

10.2.

Procedure

10.2.1.

Voorwaarden :
1. De aanvraag moet ingediend worden tegen 10 juli ;
2. De aanvraag bestaat uit een verantwoordingsnota waaruit moet blijken dat het om een project
gaat van uitzonderlijke aard of waarde op minstens één van de volgende vlakken :
a) vernieuwend op inhoudelijk vlak of naar organisatievorm :
een aanvullend aanbod op de bestaande sociaal-culturele werking en niet beperkt tot leden van de
organiserende vereniging(en) ;

b) idem 1, door samenwerking van meerdere verenigingen op inhoudelijk (samen een nieuw
product creëren), organisatorisch en financieel vlak ;
c) promotie van Knokke-Heist, door
- effectieve deelname aan een festival in binnen- of buitenland ;
- buitenlands meerdaags verblijf voor 1/3 ingevuld met optredens van de groep of andere sociaalculturele vertegenwoordiging ;
- organisatie van nationale of internationale activiteiten in Knokke-Heist.
Uit de aanvraag moet de actieve betrokkenheid van eigen inwoners of verenigingen blijken.
Een begroting met opgave van inkomsten en uitgaven dient hieraan toegevoegd.
3. De projecten worden goedgekeurd door de Algemene vergadering van de Cultuurraad.
4. De vereniging aanvaardt dat het dagelijks bestuur van de Cultuurraad een vertegenwoordiger
aanduidt voor actieve ondersteuning van het project die lid wordt van de stuurgroep van het project
= participatie zie art. 10.1.1.2.

10.2.2.

Subsidiëring
1. De algemene vergadering bepaalt de projecttoelage ;
2. De projectsubsidies zullen uitbetaald worden samen met de toelage van het voorgaande
werkingsjaar ;
3. De voorstellen van projectsubsidiëring worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en
Schepenen en de uitbetaling verloopt volgens art. 7.4. ;
4. Bij gemotiveerde vraag van de vereniging of werkgroep kan de Cultuurraad beslissen tot
uitkering van een voorschot uit de werkingsmiddelen van de Cultuurraad die via subsidiëring
teruggevorderd worden ;
5. Ten laatste 30 dagen na afsluiten van het project moet de
organisatie die de projectsubsidie aanvraagt een evaluatienota en een eindafrekening met alle
bewijsstukken overmaken aan het dagelijks bestuur van de Cultuurraad ;
6. Indien het project niet doorgaat of de eindevaluatie afgekeurd wordt, wordt het voorschot (zie art.
10.2.2.4) teruggevorderd ;
7. Bij niet-terugbetaling kan de Cultuurraad aan het Gemeentebestuur adviseren om voor de
vereniging het niet-terugbetaalde bedrag in mindering te brengen van de subsidies ;
8. In geval van werkgroepen, los van verenigingen, zal tussen de werkgroep en de Cultuurraad een
contract opgemaakt worden waarbij de individuele verantwoordelijkheden i.v.m. financiële
waarborgen bij voorschotten, bepaald worden.

art. 11

Indien blijkt dat een vereniging onjuiste gegevens verstrekt of indien de voorwaarden van dit
reglement niet worden nageleefd, kan het College van Burgemeester en Schepenen de op grond
van dit reglement toegekende toelagen geheel of gedeeltelijk terugvorderen en na advies van de
Cultuurraad, de vereniging voor een vast te stellen termijn schorsen van verdere subsidiëring.

