SUBSIDIEREGLEMENT
A.V. Cultuurraad - 27 oktober 2015
Gemeenteraad - 10 december 2015

ARTIKEL 1. ALGEMEEN
§1. Dit reglement regelt de basissubsidie, de werkingssubsidie en de bijzondere eenmalige subsidie
voor de erkende verenigingen die geen subsidie op naam ontvangen.
§2. Op advies van de cultuurraad kan de gemeente De Pinte een basissubsidie, een
werkingssubsidie of een bijzondere eenmalige subsidie toekennen aan de erkende, nietcommerciële socioculturele verenigingen die lid zijn van de cultuurraad, volgens de kredieten
daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting.
§3. Om lid te zijn van de cultuurraad moet worden voldaan aan de onder artikel 8 van het
huishoudelijk reglement van de cultuurraad gestelde voorwaarden.
§4. Het bestuur van de cultuurraad delibereert jaarlijks over de ingediende werkingsverslagen en
aanvragen van éénmalige subsidies. Het resultaat van de deliberaties wordt voorgelegd aan de
algemene vergadering en als advies overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.
§5. Het bestuur van de cultuurraad zal in haar adviesverlening streng toekijken op het naleven van
de vooropgestelde voorwaarden. Het niet naleven ervan, resulteert onvermijdelijk in een negatief
advies aan het college van burgemeester en schepenen.
§6. Dit reglement vervangt de bestaande reglementen met ingang van het werkjaar 2016.

ARTIKEL 2. BASISSUBSIDIE
§1. Elke culturele vereniging met zetel in De Pinte kan een basissubsidie bekomen door lid te zijn
van de cultuurraad en jaarlijks een werkingsverslag in te dienen.
In de cultuurraad kan één vereniging elke activiteit slechts éénmaal inbrengen als verantwoording
voor het bekomen van basis- of werkingssubsidies. Wanneer vastgesteld wordt dat een of meerdere
activiteiten ook te verantwoording werden ingediend bij een andere gemeentelijk adviesorgaan volgt
een negatief advies. (Algemene Vergadering 25 oktober 2012)

§2. Het secretariaat van de cultuurraad bezorgt aan de aangesloten verenigingen de geëigende
formulieren om het werkingsverslag op te maken.
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§3. De werkingsverslagen moeten ingevuld terugbezorgd worden aan het secretariaat van de
cultuurraad en voorzien zijn van de nodige bewijsstukken tegen de door de cultuurdienst
vastgelegde datum.
§ 4. Voorwaarden voor het bekomen van een basissubsidie:
1. een zetel in de gemeente hebben;
2. zelf twee activiteiten die behoren tot de culturele materies organiseren op het
grondgebied van de gemeente, ten behoeve van de inwoners;
3. zelf één activiteit die behoort tot de culturele materies organiseren die openstaat voor
niet leden. Deze activiteit mag ook één van de activiteiten van punt 2 zijn;
4. het neerleggen van een adressenlijst van de bestuursleden én het aantal leden of de
omvang van het bereikte doelpubliek aangeven in het bedoelde werkjaar;
5. de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de vereniging of een
plaatsvervanger op elke algemene vergadering van de cultuurraad.
a. Bij de uitnodiging tot de algemene vergadering wordt een blanco volmachtformulier
toegevoegd waarin de vereniging een plaatsvervanger kan aanduiden en die
afgegeven
wordt
bij
aanvang
van
de
vergadering.
b.

Binnen de periode van een bestuursmandaat in de cultuurraad (drie jaar, art.
6 H.R.) kan een vereniging éénmalig afwezig zijn zonder dat de basissubsidie
vervalt. Verontschuldigingen of motivaties gelden niet als kwijtschelding van een
vastgestelde afwezigheid.

§5. De basissubsidie bedraagt minstens 50 euro.

ARTIKEL 3. WERKINGSSUBSIDIE
§1. Het pakket van werkingssubsidies voor culturele verenigingen is het bedrag van de beschikbare
kredieten na afhouding van de basissubsidies.
§2. Elke culturele vereniging met zetel in De Pinte die recht heeft op een basissubsidie kan ook
een werkingssubsidie bekomen wanneer er voldoende activiteiten werden georganiseerd. De
activiteiten ingediend voor het bekomen van de basissubsidie komen eveneens in aanmerking voor
het toekennen van punten voor de werkingssubsidie. Bestuursvergaderingen komen niet in
aanmerking voor subsidies.
§3. De punten worden toegekend per activiteit en worden niet gedeeld of vermenigvuldigd.
De cultuurraad hecht in haar beoordeling van de ingediende dossiers groot belang aan
verenigingsactiviteiten die niet alleen voor de eigen leden georganiseerd worden, maar ook
open staan voor de hele bevolking. Ook samenwerking met andere verenigingen uit de
gemeente is van groot belang.

§4. Enkel de activiteiten die gestaafd worden van de nodige bewijsstukken komen in aanmerking
voor puntentoekenning.
§5. Puntenstelsel
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1.
Podiumkunsten:
eigen
uitvoering
eigen
organisatie
Het organiseren (bv.: huren zaal, organiseren ticketverkoop en communicatie…) van een zelf
uitgevoerde voorstelling van zang, dans, toneel, muziek … voor een publiek ruimer dan de eigen
leden
en
in
een
zaal
met
een
capaciteit
van
100
zitplaatsen.
Met aankondiging in de digitale UiTdatabank: 50 punten voor de eerste eigen productie, 30 punten
voor elke bijkomende voorstelling en 15 punten voor een voorstelling buiten de gemeente.
Zonder aankondiging in de UiTdatabank worden eenmalig 10 punten toegekend.
Het uitvoeren van podiumkunsten op verplaatsing, op verzoek van een externe organisator: rubriek
11.

2.
Boek
Een uitgave van een bijzondere publicatie in boekvorm met een aankondiging in de digitale
UiTdatabank:
50
punten.
Zonder aankondiging in de UiTdatabank worden maar 10 punten toegekend.
Publicitaire

uitgaven

komen

niet

in

aanmerking.

3.
Tentoonstellingen
Het zelf inrichten van een tentoonstelling of toonmoment in de eigen gemeente met eigen werk
Met aankondiging in de digitale UiTdatabank: 30 punten per weekend, 5 punten per weekdag.
Voor een tentoonstelling of toonmoment buiten de gemeente: 15 punten per weekend, 5 punten
per
weekdag,
met
een
maximum
van
50
punten.
Zonder

aankondiging

in

de

UiTdatabank

worden

maar

10

punten

toegekend.

Bij langlopende exposities (meer dan 10 dagen) in samenwerking met derden, komt alleen de open
afbouw
in
aanmerking.
4.
Dienstverlening
Dienstverlening aan de gehele bevolking en dus niet alleen voor de eigen leden: 30 punten.
Huisbezoeken bij zieken door Ziekenzorg
Organisatie thuiswacht door Gezinsbond
Opmaak Parochiale bijdrage ‘Kerk en Leven’ (aanvulling mei 2011)
Loutere commercieel gerichte acties zoals het verkopen van goederen ten voordele van de vereniging
komen niet in aanmerking. (aanvulling oktober 2015)

5. Wijk-, buurt of straatfeest
De organisatie van een dagvullend programma van een wijk-, buurt- of straatfeest met een
aankondiging in de digitale UiTdatabank: 20 punten.
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Zonder aankondiging in de UiTdatabank worden maar 10 punten toegekend
Het programma wordt in zijn totaliteit ingediend, niet per onderdeel
Niet cumuleerbaar met wijkfeestsubsidies (aanvulling mei 2011)

6. Podiumkunsten: eigen organisatie - uitvoering door externe artiest(en)
Voor het zelf organiseren van een evenement in de podiumkunsten (bv.: zang, dans, toneel,
muziek…) in de gemeente waarbij de uitvoerder op het podium niet de eigen vereniging is: 15
punten.
Bij de organisatie van een festival of concertavond worden 15 punten per artiest toegekend.

7. Voordracht, lezing of passieve uitstap
Voor het organiseren (zelf inrichten) van een voordracht, lezing of uitstap die informatief, vormend
of ontspannend is. Er is geen actieve deelname van het publiek: 15 punten
Voor themareeksen met eenzelfde spreker wordt eenmalig 15 punten gegeven en dan 3 extra
punten per bijkomende voordracht met een maximum van 40 punten.
8. Les of vormende activiteit/uitstap
Voor het organiseren (zelf inrichten) van een les of vormende activiteit/uitstap met een vaste
groep van minstens 12 deelnemers: 15 punten.
Een les heeft de bedoeling een specifieke vaardigheid aan te leren.
Een les duurt ten minste 50 minuten.
De lessen mogen geen deel uitmaken van het gewone aanbod van de vereniging. Men dient zich dus
afzonderlijk in te schrijven. De inschrijvingslijst dient te worden voorgelegd.

Voor eenzelfde les die op dezelfde dag verschillende keren gegeven wordt, wordt eenmalig 15
punten gegeven en dan 3 punten per bijkomende les.
Voor lessenreeksen met eenzelfde lesgever op verschillende dagen gegeven wordt eenmalig 15
punten gegeven en dan 3 extra punten per bijkomende les, met een maximum van 40 punten.

9. Evenement met creatieve en/of sportieve inslag
Een éénmalig evenement (manifestatie) van minstens een halve dag: 15 punten.
Een eetfestijn voor een ruim publiek (‘ontmoeting’) kan éénmaal per jaar ingediend worden.
Niet: Etentjes met het bestuur

10. Feestactiviteit
Voor het zelf inrichten (organiseren) van een feestactiviteit rond een bepaald thema: 15 punten.
Slechts 1 activiteit per werkjaar kan hiervoor in aanmerking komen

11. Deelname aan culturele activiteit, uitstap of vormingsactiviteit.
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Voor het zelf inrichten van deelname aan een culturele activiteit, een uitstap of een
vormingsactiviteit in of buiten de gemeente voor een groep van minstens twaalf deelnemers: 10
punten
Bij thema- of lessenreeksen wordt eenmalig 10 punten gegeven en dan 2 punten per bijkomende
voordracht of les met een maximum van 30 punten.

Hierbij ook deelname aan wat georganiseerd wordt door de koepelvereniging mits de activiteit
gestaafd wordt door een eigen uitnodiging van een plaatselijke verantwoordelijke.
Niet Aanwezigheid op de Braderie (aanvulling mei 2011)
Niet: Aanwezigheid op gemeentelijke plechtigheden (aanvulling mei 2011)

12. Ledenblad
Voor de uitgave van een ledenblad met minstens drie nummers per jaar van elk minstens zes blz.
A5: 10 punten. Voor het opzetten van een website van minstens vijf pagina’s die minstens twee
maal per jaar aangepast wordt en gelinkt is aan de gemeentelijke website: 10 punten. Voor een
ledenblad met meer dan drie nummers worden er 3 punten toegekend per bijkomend nummer.
Publicitaire uitgaven komen niet in aanmerking.
Niet: Uitgave redactionele bijdrage aan ‘Kerk en Leven’ (cf. 4)

13. Regelmatig terugkerende activiteiten
Voor elke regelmatig terugkerende activiteit gericht op beoefenen van amateurkunsten,
ontmoeting, cultuurspreiding, vorming en/of maatschappelijke actie eigen aan de vereniging: 2
punten met een maximum van 40 punten
Voor koren wordt per reeks repetities 40 punten toegekend.
Inbegrepen die activiteiten die de vereniging naar buiten toe zichtbaar maken
Laden van een container

ARTIKEL 4. BIJZONDERE ÉÉNMALIGE SUBSIDIE BIJ EEN JUBILEUMVIERING
§1 Alle subsidieerbare verenigingen uit De Pinte kunnen een “éénmalige subsidie” bij het vieren
van een verjaardag van deze vereniging aanvragen en ontvangen.
§ 2 Enkel de volgende verjaardagen komen in aanmerking: 10 jaar, 25 jaar, 50 jaar, 75 jaar, 100
jaar, enz. telkens vermeerderd met 25 jaar.
§ 3 Tijdens het jaar waarin de bestaansvergadering wordt gevierd moeten uitzonderlijke
feestelijkheden plaatsgrijpen ingericht door de vereniging. Het “uitzonderlijke” zal onderzocht
worden aan de hand van de activiteitsverslagen van de vorige jaren. Deze uitzonderlijke
feestelijkheden moeten, althans gedeeltelijk, openstaan voor een ruim publiek.
§ 4 Deze subsidie kan enkel uitbetaald worden mits het voorleggen van facturen. Deze facturen
staven de uitgaven van de uitzonderlijke feestelijkheden.
§ 5 Het bestuur van de cultuurraad delibereert jaarlijks over de éénmalige subsidies die zij ter
goedkeuring aan de algemene vergadering voorlegt.
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§ Aanvragen voor dergelijke subsidies moeten ingediend worden voor 31 januari van het jaar
waarin
de
uitzonderlijke
feestelijkheden
plaatsgrijpen
ter
gelegenheid
van
de
bestaansverjaring.
§ Het bedrag van de bijzondere eenmalige subsidie voor een jubileumviering bedraagt 250 euro
(GR 03/04/2006).

ARTIKEL 5. BIJZONDERE EENMALIGE SUBSIDIES VOOR VERBOUWINGEN
§ 1 Alle subsidieerbare verenigingen uit De Pinte kunnen een ‘éénmalige subsidie’ voor bouwen of
verbouwen van culturele infrastructuur aanvragen en ontvangen.
§ 2 De aanvraag tot ‘éénmalige subsidie’ zal slechts in overweging genomen worden als voldaan
wordt aan de volgende voorwaarden:
a.
Het gesubsidieerd gebouw moet een verrijking zijn van de bestaande culturele infrastructuur
in De Pinte (Zevergem).
b. Het gesubsidieerd gebouw zal moeten openstaan voor alle Pintse verenigingen.
§ 3 Het bestuur van de Culturele Raad delibereert jaarlijks over de éénmalige subsidies die zij ter
goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorlegt.
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