Subsidiereglement plaatselijk cultureel werk
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 augustus 1986;
Aangepast door de gemeenteraad in zitting van 14 december 1987, 8 februari 1988, 7 november
1990, 25 oktober 1994, 14 december 1998, 2 mei 2005, 6 december 2010 en 8 juli 2020.
Gecoördineerde versie.

Hoofdstuk I: Algemene bepalingen
Artikel 1
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, keurt het
College van burgemeester en schepenen de subsidies in het kader van dit reglement goed en dit na
advies van de cultuurraad.
Artikel 2
§ 1 Dit reglement is van toepassing op erkende Nazarethse verenigingen binnen het plaatselijk
cultureel werk, die een activiteit ontwikkelen op volgende gebieden:
 sociaal-cultureel vormings- en ontwikkelingswerk met volwassenen,
 amateuristische kunstbeoefening met volwassenen,
 culturele vrijetijdsbesteding en liefhebberijen,
 feestelijkheden (= sport- en feestcomités).
De subsidies voor deze verenigingen worden verdeeld volgens de bepalingen van artikel 5 t.e.m. 16.
§ 2 Organisaties of instellingen die niet vallen onder de indeling van §1 kunnen, na advies van de
cultuurraad subsidies ontvangen binnen de rubriek van de bijzondere subsidies.
§ 3 Indien de vereniging op het ogenblik van het vaststellen van de subsidie, ten aanzien van het
gemeentebestuur nog enige openstaande schuld heeft, waarvan de aanvankelijke betalingstermijn
verlopen is, wordt de uitbetaling van de subsidie opgeschort tot het ogenblik dat de vereniging de
openstaande schuld heeft voldaan. De vereniging wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
Artikel 3
De subsidies kunnen volgende vormen aannemen:
 basissubsidies
 werkingssubsidies
 bijzondere subsidies
Basissubsidies worden toegekend op basis van het aantal leden volgens de puntenverdeling in dit
reglement.
Werkingssubsidies worden toegekend op basis van de concrete werking van de verenigingen volgens
de bepalingen in dit reglement.
Bijzondere subsidies worden toegekend voor activiteiten van uitzonderlijke aard en dit volgens de
bepalingen van dit reglement.
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Hoofdstuk II: Basis- en werkingssubsidies
Afdeling 1 - Aanvragen van basis- en werkingssubsidies
Artikel 4
De basis- en werkingssubsidies worden berekend op basis van de gegevens en activiteiten
betreffende het vorige werkjaar.
Artikel 5
Aan elke erkende Nazarethse vereniging binnen het plaatselijk cultureel werk wordt jaarlijks een
invulformulier bezorgd voor de aanvraag van subsidies.
Op dit formulier wordt aangegeven welke verantwoordingsstukken als bijlage moeten toegevoegd
worden.
De aan te houden timing rond het indienen van de subsidieaanvraag wordt in een begeleidend
schrijven meegedeeld.

Afdeling II - Berekeningswijze voor de verdeling van de basis- en werkingssubsidies.
Artikel 6
Voor de werksoorten
 sociaal-cultureel vormings- en ontwikkelingswerk met volwassenen
 amateuristische kunstbeoefening met volwassenen
bestaat 20% van het budget uit basissubsidies en 80% uit werkingssubsidies.
Het budget voor de werksoort ‘culturele vrijetijdsbesteding en liefhebberijen’ bestaat uit 50%
basissubsidies en 50% werkingssubsidies.
Voor de werksoort sport- en feestcomités wordt enkel budget voorzien voor werkingssubsidies.
Artikel 7
Voor de verenigingen specifiek gericht op de gezins- en/of gehandicapten- en/of
gepensioneerdenwerking, wordt het bekomen aantal punten verdubbeld.
Artikel 8
In de werksoort van het SOCIAAL-CULTUREEL VORMINGS- EN ONTWIKKELINGSWERK MET
VOLWASSENEN worden volgende punten toegekend:

1. Voor de basissubsidie
per aangesloten lid

1 punt

2. Voor de werkingssubsidie
Kook, dans, naai, fotografie, computer,sportlessen… met een max. van
10 per thema, per les die doorgaat in de gemeente
Organisatie van een educatieve reis, bezoek aan museum, film, toneel,
stad,tentoonstelling, inrichten van voordracht-,foto- of andere
zoekwedstrijd
Wandeling, fietstocht

Lessen
Uitstappen

Sportief

Ontspanning of
informatief

Recreatieve sportbeoefening, kaarting, petanque, wekelijkse
fietstocht…
Feestviering alle leden met animatie max. 2 per jaar
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25
40

10
3
50

Optredens

-

Deelname aan ontspanningsnamiddag max. 2 per jaar

20

Zelf organiseren van een ontspanningsnamiddag of actie aan huis of
ziekenbezoek of Sinterklaasbezoek (max. 2 per jaar)
Zelf optreden van toneel, concert, tentoonstelling voor een breed
publiek
Inrichten van toneel, concert met derden, filmvoorstelling

25
70
30

Bestuursvergaderingen,algemene vergaderingen, hoorzittingen of lessen die gevolgd werden
buiten de gemeente, worden niet aanvaard.

Artikel 9
In de werksoort van de AMATEURISTISCHE KUNSTBEOEFENING MET VOLWASSENEN worden
de volgende punten toegekend:

1. Voor de basissubsidie
Actieve leden:
Per muzikant
Per trommelaar, koorlid, acteur, geluidstechnicus, majorette
Per lid
Per lid, jonger dan 16 jaar
Voor deskundige begeleiding
begeleiding geschoold (professioneel) dirigent/regisseur
per amateur dirigent/regisseur (1 per geregisseerd stuk)

5
3
1
1 extra
60
30

2. Voor de werkingssubsidie
a) Muziekmaatschappijen
per repetitie van de volledige groep (max. 50 per jaar)

met tussen de 1 en 10 personen
Tussen de 10 en de 30 personen
Met meer dan 30 personen

per repetitie majoretten, trommelaars (max. 40 per jaar)
per openbaar optreden in de gemeente (gratis)
jaarlijks concert (1 per jaar)
per bijkomende uitvoering van het concert (max. 1)
voor alle volgende concerten
per concert voor een publiek, groter dan 750 personen
optreden van een door de organisatie uitgenodigde groep
toelage volgens rangschikking niveau
Superieur
Ereafdeling
Uitmuntendheid
Eerste afdeling
b) toneel en zang-en koorgroepen
per opgevoerd toneelstuk
per bijkomende toneelopvoering of per openbare vertoning in de gemeente (uitgezonderd
gewone eucharistievieringen)
repetitie (met een maximum van 30 per opgevoerd toneelstuk per jaar)
deelname aan een provinciaal of nationaal tornooi met de groep
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5
10
20
5
100
200
100
60
600
25
600
500
400
350
60
40
10
100

optreden van een door de organisatie uitgenodigde groep
a) en b): alle groepen
individuele deelname aan (wanneer men niet in groep kan deelnemen):
provinciaal tornooi - per lid
nationaal tornooi - per lid
muziekkampioenschap - per lid/dag
per door een lid gevolgde bijkomende vorming:
vorming erkende muziek/toneelschool/academie per lid

25
25
50
5
30

Artikel 10
In de werksoort van CULTURELE VRIJETIJDSBESTEDING en liefhebberijen worden volgende
punten toegekend:

1. Voor de basissubsidie
- per lid, woonachtig in de gemeente
kaarters, biljartclubs

1
€33,24 x jaarlijkse
indexatie

2. Voor de werkingssubsidie
activiteit voor een breed publiek door de organisatie ingericht (ook show of festiviteit)
eerste dag

75

bijkomende dag

45

ledenactiviteiten (wekelijks/maandelijks), eigen aan de vereniging

15

Ledenactiviteit, niet eigen aan de vereniging
deelname aan activiteiten buiten de gemeente

5
per groot tornooi

10

Inrichten van een provinciaal kampioenschap op de gemeente

225

Inrichten van een nationaal kampioenschap op de gemeente

300

Jaarlijkse feestvergadering (maximum 1 per jaar)
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30

Artikel 11
In de werksoort van de SPORT- EN FEESTCOMITE’S worden volgende punten toegekend:
1. Feestcomités met uitsluitend wielerwedstrijden
 koers WAOD, cat. AB-CD-EF, open categorie aspiranten of nevenbonden,
cyclocross, nieuwelingen, dames nieuwelingen
 koers juniores/beloften/elites zonder contract, dames junioren,
dames jeugd in afwachting, dames elite zonder contract
 koers elites met contract, dames elites met contract
 koers provinciaal, nationaal kampioenschap
2. Feestcomités met een werking voor een breed publiek
competitieve wedstrijden
wedstrijd zoals paarde- en gemotoriseerde wedstrijden, tornooien

€ 250
€ 500
€ 1000
x2 en x3

9

recreatieve activiteiten
inrichten van een show, kwis, variété, dansavond:
gratis
tegen betaling

5
3
3

ludieke activiteit, ontspanningsactiviteit , gratis vermaak
op de kermismolens,
volksspelen, teken-, ballonwedstrijd, sport voor de jeugd, optreden straatanimatie (per
artiest), zoektocht

2

kaarting, schieting, krulbol, jogging, wandeling, fietstocht, mountainbike, petanque

1

inrichten van een namiddag-, jeugd-, antiek- of avondmarkt

inrichten van een vuurwerk
inrichten van een culturele manifestatie die niet onder voorgaande opsomming valt
gratis

10

3

Artikel 12
Bij het vaststellen van de aan de plaatselijke organisaties toe te kennen subsidiebedragen kan het
College van burgemeester en schepenen in de betrokken puntentabel de activiteiten, die reeds door
een ander openbaar bestuur werden gesubsidieerd, na raadpleging van de cultuurraad, verminderen
of schrappen.

Hoofdstuk III - Bijzondere subsidies
Artikel 13
Naast de basis- en werkingssubsidies kan de gemeenteraad bijkomende subsidies inschrijven in het
budget om de activiteiten of manifestaties van uitzonderlijke aard of waarde mogelijk te maken. (bv. ter
gelegenheid van een jubileumviering).
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de hier bedoelde activiteiten en manifestaties niet regelmatig
ingericht werden en dus buiten de gewone werkingssubsidies vallen.
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Artikel 14
Verenigingen die een jubileum vieren, kunnen een bijkomende subsidie ontvangen:
jaren
toelage
10 jaar
€ 25
25 jaar
€ 65
40 jaar
€ 50
50 jaar
€ 125
60 jaar
€ 65
75 jaar
€ 190
90 jaar
€ 65
100 jaar
€ 250
meer dan 100 jaar, met een veelvoud van 25 jaar: de som van de basistoelagen.

Artikel 15
Opdat een organisatie op deze bijzondere subsidies aanspraak zou kunnen maken, moet zij haar
aanvraag bij het gemeentebestuur doen toekomen voor 1 september, voorafgaand aan het jaar,
waarin de bijzondere activiteiten worden verricht. Zodoende kunnen de nodige budgetten voorzien
worden.
Artikel 16
Indien een vereniging beschikt over een website en die regelmatig bijwerkt of meerdere keren per jaar
een zelf samengesteld tijdschrift bezorgt aan hun leden, ontvangt die vereniging een bijkomende
toelage van € 15 per werkjaar.

Hoofdstuk IV – Slotbepalingen
Artikel 17
Dit reglement zal ter kennisgeving aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd.
Artikel 18
Het reglement treedt in werking met ingang van 7 december 2010.
Artikel 19 - Coronamaatregel
In 2021 worden de subsidies uitzonderlijk gelijkgesteld aan de toegekende subsidies in 2020, dit om
een negatief effect van de coronaperiode op subsidiebedragen te voorkomen. Deze uitzondering is
niet van toepassing voor subsidies in functie van hoofdstuk 3 (bijzondere subsidies voor jubilea).

Steven Van de Velde
Algemeen directeur

Dirk Le Roy
voorzitter gemeenteraad
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