
8. Reglement voor betoelaging van bestuursleden van erkende Kortenbergse verenigingen die vorming 
volgen  
 
Gelet op 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;  
Gelet op de decretale verplichting om aan het verenigingsleven jaarlijks 0,8 euro per inwoner 
financiële ondersteuning ter beschikking te stellen of een equivalent in natura;  
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2003 waarin het cultuurbeleidsplan 2003-2007 
wordt goedgekeurd en waarin staat dat de vorming van bestuursleden belangrijk is voor een 
kwaliteitsvol aanbod vanuit de verenigingen (pagina 85); 
Gelet op het krediet van € 2.000 voorzien op artikel 762 08/332-01; 
Overwegend het advies van de Overkoepelende Culturele Raad uitgebracht op 17 november 2005.  
 
Besluit: met 17 stemmen voor en 8 onthoudingen 
Artikel 1:  
Binnen de perken van het daartoe op de gemeentebegroting voorziene krediet onder artikel 
‘vormingstoelagen voor bestuursleden van verenigingen’, kan in het kader van dit reglement, een 
toelage verleend worden aan bestuursleden van erkende Kortenbergse verenigingen die zichzelf 
bijscholen door een vormingscursus te volgen.  
Artikel 2: 
Een gemeentelijke tussenkomst wordt verleend aan de deelnemers/deelneemsters van cursussen voor 
begeleidersvorming opgezet in België, en dit onder de navermelde voorwaarden: 
a.  onbezoldigd lid zijn van een plaatselijk erkende vereniging (dwz aangesloten bij een 
deelgemeentelijke verenigingsraad) 
b.  de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en een cursus volgen in het belang van de vereniging 
c.  het aanvraagformulier voorleggen aan de cultuurdienst ten laatste veertien dagen na het eindigen 
van de vormingscursus. Op dit aanvraagformulier moet de inrichtende organisatie de deelname aan de 
cursus en de deelnameprijs bevestigen. Na advies van de Overkoepelende Culturele Raad zal de 
voorziene tussenkomst uitbetaald worden.      
Artikel 3: 
De vormingscursus moet georganiseerd worden door een provinciale of landelijke organisatie of 
vormingsinstituut. 
Artikel 4: 
Om voor betoelaging in aanmerking te komen moeten de verenigingen en organisaties een 
werkingsduur van minstens één jaar hebben en daarnaast één jaar lid zijn van een deelgemeentelijke 
verenigingsraad. 
Artikel 5: 
De tussenkomst bedraagt 2/3 van de deelnemingsprijs tot een maximum van 100 EUR per persoon. Dit 
bedrag wordt uitgekeerd aan zijn/haar vereniging.  
Artikel 6: 
Indien reeds via een andere instantie een toelage verleend wordt dan dient de aanvrager dit bedrag in 
mindering te brengen op de maximale gemeentelijke toelage van 100 EUR. 
Artikel 7: 
Men kan slechts 2 maal per jaar per persoon aanspraak maken op een tussenkomst voor een 
vormingscursus. 
Artikel 8: 
De financiële afrekening gebeurt  4 maal per kalenderjaar.   
Artikel 9: 
Initiatieven die plaatsvinden in december komen in aanmerking voor toelage in het daaropvolgende 
kalenderjaar. 
Artikel 10: 
Dit reglement treedt in werking na goedkeuring ervan door de gemeenteraad. 


