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E RKENNING VAN DE VERE NIGING
Om aanspraak te maken op de voordelen en subsidies van de dienst Vrije Tijd kunt u uw vereniging laten erkennen.
Via onderstaande link komt u terecht op de pagina die dieper ingaat op de voorwaarden en waar u de erkenning
kunt aanvragen. Uw vereniging kan erkend worden als cultuur-, jeugd- of sportvereniging. Aan u de keuze.
https://www.kortenberg.be/erkenning-vereniging

V OORDELEN VAN TOE PASSING VOOR ALLE ER KENDE V RIJETIJDSVERENIGINGEN
INFRASTRUCTURELE OND ERSTEUNING

Het gemeentebestuur van Kortenberg stelt ter ondersteuning van het lokale verenigingsleven zijn infrastructuur
ter beschikking. Als erkende vereniging krijgt u voorrang bij het reserveren van de vrijetijdsinfrastructuur via de
kalenderbesprekingen en geniet u van een voordeeltarief voor verhuur.
https://www.kortenberg.be/reserveren-als-erkende-kortenbergse-vereniging
LOGISTIE KE ONDERSTEU NING

In het kader van het gemeentelijk vrijetijdsbeleid wil het gemeentebestuur de onderstaande materiële
ondersteuning bieden.
De bedoeling van deze ondersteuning is een bijdrage leveren aan een optimale werking van de beoogde
verenigingen en diensten. De materialen mogen niet worden gebruikt voor commerciële activiteiten of voor
beroepsdoeleinden.
UITLEENDIENST

– VERHUUR MATERIAAL

Overzichtspagina: https://www.kortenberg.be/logistieke-ondersteuning-evenementen-uitleendienst
Feestmateriaal
https://www.kortenberg.be/feestmateriaal
Audiovisueel materiaal
https://www.kortenberg.be/audiovisueel-materiaal
Sport- en spelmateriaal
https://www.kortenberg.be/sport-spelmateriaal
Volksspelen
https://www.kortenberg.be/volksspelen-2
VRIJSTELLING OP HET RETRIBUTIEREGLEMENT

Onderstaande vrijstellingen op retributiereglementen worden automatisch toegekend door de diensten op basis
van uw aanvraag als vereniging.
1. Vrijstelling op de retributie voor het uitschrijven van politieverordeningen bij inname van het openbaar domein.
2. Vrijstelling op de retributie voor de verhuis van het feestmateriaal dat u bij de gemeente Kortenberg huurt.
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3. Vrijstelling op de retributie voor het plaatsen van verkeersborden voor activiteiten en/of evenementen bij
inname van het openbaar domein.

PROMOTIONELE ONDERST EU NING

Alle activiteiten van erkende Kortenbergse verenigingen die openstaan voor een breed publiek kunnen
aangekondigd worden via onderstaande promotiekanalen.
Overzichtspagina: https://www.kortenberg.be/promotionele-ondersteuning-evenementen
GEMEENTELIJK AANBOD

- G RATIS

Plakzuilen
Wanneer u een evenement of activiteit organiseert, kunt u als erkende vereniging (erkenning door Kortenberg
of door het bestuur van uw eigen gemeente) een aanvraag indienen om promo te maken via de plakzuilen in
de gemeente. De toelating moet u aanvragen bij het Kortenbergse college van burgemeester en schepenen.
https://www.kortenberg.be/plakzuilen
Infoportieken
Alle activiteiten van erkende Kortenbergse verenigingen die openstaan voor een breed publiek kunnen
aangekondigd worden via de infoportieken. De toelating moet u aanvragen bij het college van burgemeester
en schepenen.
https://www.kortenberg.be/infoportieken
ZOEKLICHT
Als erkende Kortenbergse vereniging moet u vóór de 25ste van de maand voorafgaand aan de maand van het
verschijnen van Zoeklicht uw artikel doorsturen via het onlineformulier dat u onderaan de pagina terugvindt
en/of uw activiteit invoeren in de UiTagenda.
https://www.kortenberg.be/artikels-voor-zoeklicht-aanleveren
UiTagenda
Om opgenomen te worden in de UiTagenda (= kalender) van Zoeklicht moet u vóór de 25ste van de maand
voorafgaand aan de maand van het verschijnen van Zoeklicht uw activiteit invoeren in de UiTdatabank.
https://www.kortenberg.be/uitagenda-2
Publicatie Vrijetijdsgids
De erkende Kortenbergse verengingen worden jaarlijks aangeschreven met de vraag of ze wensen opgenomen
te worden in de Vrijetijdsgids. Deze wordt opgemaakt door de dienst Vrije Tijd en in alle bussen van Kortenberg
verdeeld (+ 9100).
https://www.kortenberg.be/vrijetijdsgids
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Digitale verenigingengids
Via de onderstaande link krijgt u als erkende vereniging toegang tot de digitale verenigingengids. Als beheerder
van uw verenigingspagina of mini-website staat u zelf in voor de inhoud en correctheid van de gegevens van
uw vereniging.
https://www.kortenberg.be/verenigingen
Verkoop kaarten
De UiTbalie van de gemeente Kortenberg biedt de mogelijkheid om kaarten te verkopen voor het evenement
dat uw vereniging organiseert. Er wordt geen administratieve kost aangerekend.
uitbalie@kortenberg.be
V RIJSTELLING OP HET RETRIBUTIEREGLEMENT ( BELAST INGEN )
Als erkende Kortenbergse vereniging kunt u genieten van een vrijstelling op onderstaande
retributiereglementen.
Mobiele en vaste reclameborden
Voor de aanslagjaren 2017-2021 wordt een gemeentebelasting gevestigd op de vaste en mobiele
reclameborden. De toelating en vrijstelling op de retributie moet u aanvragen bij het college van burgemeester
en schepenen.
https://www.kortenberg.be/mobiele-en-vaste-reclameborden
Toelating voor het uitdelen van flyers op markten, evenementen en openbare plaatsen
Om flyers uit te delen op markten, tijdens evenementen en op openbare plaatsen in de gemeente, hebt u
toelating nodig. Indien u de flyers uitdeelt aan de uitgang van een school, dan hebt u ook de toestemming
nodig van de schooldirectie. De toelating en vrijstelling op de retributie moet u aanvragen bij het college van
burgemeester en schepenen.
https://www.kortenberg.be/toelating-voor-het-uitdelen-van-flyers-op-markten-evenementen-en-openbareplaatsen
Gemeentebelasting op de verspreiding van niet -geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde
producten
Er wordt voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2021 een gemeentebelasting aangerekend op het huis aan huis
verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk op het grondgebied van Kortenberg. De toelating en
vrijstelling op de retributie moet u aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.
https://www.kortenberg.be/gemeentebelasting-op-de-verspreiding-van-niet-geadresseerde-drukwerken-envan-gelijkgestelde-producten
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ADMINISTRATIEVE ONDE RST EUNING GEMEENTE K ORTENBERG

De gemeentelijke diensten worden ingezet om de dossiers te ondersteunen en af te handelen zodat alles op een
veilige en verantwoordelijke manier kan uitgevoerd worden:
1. De dienst Vrije Tijd: onder andere verhuur zalen en planning, beheer uitleendienst, UiTbalie, plakzuilen,
infoportieken, facturatie, beheer evenementen, beheer Vrijetijdsinfrastructuur, beheer verenigingen, creëren
aanbod jeugd, cultuur en sport.
2. De uitvoeringsdiensten: onder andere verhuis van feestmateriaal, kuisploeg, zaalwachters, plaatsen
verkeersborden.
3. De dienst Communicatie: onder andere opvolgen van communicatie en opmaak Zoeklicht.
4. De dienst Mobiliteit: onder andere opmaak van politieverordeningen.
5. Alle andere diensten die via administratieve handeling deze dossiers afwerken (boekhouding, balies, ...).
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C ULTUUR
Overzichtspagina cultuursubsidies: https://www.kortenberg.be/cultuursubsidies
SUBSI DIE ERKENDE CUL TUU RVERENIGING

Het gemeentebestuur voorziet een subsidie voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen. De subsidiëring van
het huidige werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van
de cultuurvereniging met betrekking tot het voorgaande jaar.
https://www.kortenberg.be/subsidie-erkende-cultuurvereniging-2
SUBSI DIE KA DERVORMIN G BESTUURSLEDEN ERKE NDE CULTUURVERENIGIN GEN

Betoelaging van bestuursleden van een erkende Kortenbergse cultuurvereniging die een vorming wensen te
volgen.
https://www.kortenberg.be/subsidie-kadervorming-bestuursleden-2
SPECIFIEKE ONDERSTEU NING EN SUBSIDIES

SUBSIDIE VOOR GROOTS CHALIGE BOVENLOKALE CULTUUREVENEMENTEN
Deze subsidie heeft als doel socio-culturele evenementen te ondersteunen die plaatsvinden in Kortenberg. Bekijk
het subsidiereglement dat u onderaan de pagina terugvindt voor een gedetailleerde opsomming van de
voorwaarden, aanvraagprocedure en streefdata. Alleen erkende Kortenbergse verenigingen komen in aanmerking
voor deze subsidie. De subsidie kan aangevraagd worden in een samenwerkingsverband met meerdere erkende
Kortenbergse verenigingen
https://www.kortenberg.be/subsidie-voor-grootschalige-bovenlokale-cultuurevenementen-2
ORGANISEREN VAN STRA AT-EN BUURTFEESTEN
Het gemeentebestuur erkent het belang van een hecht sociaal weefsel in straten, buurten en wijken en wil de
bewoners kansen bieden om initiatieven te nemen. Het voorziet daarom in de financiële ondersteuning van
buurtfeesten.
https://www.kortenberg.be/subsidie-straat-en-buurtfeesten
CULTUUR-, MEDIA-, TOERISME- EN ERFGOEDSUBSIDIES VAN DE VLAAMSE OVERHEID
De Vlaamse overheid erkent het belang van cultuur, media, toerisme en erfgoed en wil de organisatoren,
kunstenaars, individuen, organisaties en of verenigingen kansen bieden om initiatieven te nemen. Zij voorziet
daarom in tal van financiële ondersteuningsmaatregelen. Een overzicht van deze subsidies en voorwaarden vindt
u via onderstaande linken.
https://www.vlaanderen.be/cultuur-sport-en-vrije-tijd/cultuur
https://www.vlaanderen.be/cultuur-sport-en-vrije-tijd/erfgoed
https://www.vlaanderen.be/cultuur-sport-en-vrije-tijd/media
https://www.vlaanderen.be/cultuur-sport-en-vrije-tijd/toerisme
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S PORT
Overzichtspagina sportsubsidies: https://www.kortenberg.be/sportsubsidies
STRUCTURELE SUBSIDIE WE RKING

Het gemeentebestuur voorziet een subsidie voor erkende Kortenbergse sportverenigingen die hun sportaanbod
kwalitatief willen verbeteren. De subsidiëring van het huidige werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de
in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging met betrekking tot het voorgaande jaar.
https://www.kortenberg.be/subsidie-erkende-sportvereniging-2
KADERVORMING ONDERST EUNING

Het gemeentebestuur tracht met deze subsidie sportbegeleiders van erkende sportverenigingen te stimuleren tot
het verbeteren van hun kwaliteiten.
https://www.kortenberg.be/subsidie-voor-erkende-kortenbergse-sportverenigingen-met-jeugdaanbod
SPECIFIEKE ONDERSTEU NING EN SUBSIDIES

SUBSIDIE TERUGBETALING HUURGELDEN SCHOOL INFRASTRUCTUUR VOOR ERKENDE
TURNVERENIGINGEN
Om kostenbesparend en plaatsbesparend te werken kunnen Kortenbergse gemeentescholen gebruikmaken van
de turntoestellen die eigendom zijn van de erkende Kortenbergse turnverenigingen.
De erkende Kortenbergse turnverenigingen ontvangen ter compensatie voor het gebruik van hun turntoestellen
door de scholen een gedeeltelijke terugbetaling van het huurgeld voor het gebruik van de gemeentelijke
schoolinfrastructuur voor de wekelijkse lessen van de turnvereniging.
https://www.kortenberg.be/subsidie-terugbetaling-huurgelden-schoolinfrastructuur-erkende-kortenbergseturnverenigingen
SPORTSUBSIDIES VAN DE VLAAMSE OVERHEID
De Vlaamse overheid erkent het belang van sport en wil de sporters en sportorganisaties kansen bieden om
initiatieven te nemen. Zij voorziet daarom in tal van financiële ondersteuningsmaatregelen. Een overzicht van deze
subsidies en voorwaarden vindt u via deze link.
https://www.vlaanderen.be/cultuur-sport-en-vrije-tijd/sport
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J EUGD
Overzichtspagina jeugdsubsidies: https://www.kortenberg.be/jeugdsubsidies
STRUCTURELE SUBSIDIE WE RKING

Elke jeugdbeweging en elk jeugdhuis heeft recht op een jaarlijkse werkingssubsidie van maximum 300 euro. Om
deze subsidie als jeugdbeweging of jeugdhuis te kunnen aanwenden, moet de jeugdbeweging of het jeugdhuis
voldoen aan de voorwaarden van erkenning én de voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement. Dit bedrag
wordt jaarlijks automatisch toegekend zolang de werking actief en erkend is en voldoet aan de voorwaarden van
het reglement.
Daarnaast maken de jeugdverenigingen en jeugdhuizen gebruik van de gemeentelijke infrastructuur om hun
werking in te organiseren. De voorwaarden van gebruik worden per organisatie vastgelegd in een
gebruikersovereenkomst.
KADERVORMING ONDERST EUNING

Deze subsidie is vooral gericht op jongeren, woonachtig in de gemeente, al dan niet lid van een door de gemeente
erkend jeugdinitiatief.
Het gemeentebestuur ondersteunt jongeren bij het volgen van een kaderopleiding omdat dit belangrijk is voor
een goede en kwalitatieve jeugdwerking. Dit zowel voor jongeren die actief zijn in het jeugdwerk als voor
individuele jongeren die interesse hebben in het jeugdwerk.
https://www.kortenberg.be/subsidie-kadervorming-jeugdwerk-aanvraagformulier
SPECIFIEKE ONDERSTEU NING EN SUBSIDIES

PROJECTSUBSIDIES ERKENDE JEUGDVERENIGING
Projecten houden een financieel risico in. Omdat het jeugdwerk en de jeugd zelf de wensen en noden van de
jongeren het best kennen, verstrekt de gemeente Kortenberg in totaal 1500 euro toelage aan Kortenbergse
initiatieven die een project opzetten.
https://www.kortenberg.be/projectsubsidies-erkende-jeugdvereniging-aanvraagformulier
SUBSIDIE GROOTSCHALI GE JEUGDEVENEMENTEN
Dit subsidiereglement heeft als doel erkende Kortenbergse Jeugdverenigingen te ondersteunen bij de organisatie
van grootschalige jeugdevenementen die voldoen aan bepaalde voorwaarden. De subsidie kan ook aangevraagd
worden door een samenwerkingsverband van meerdere erkende Kortenbergse Jeugdverenigingen.
https://www.kortenberg.be/subsidie-grootschalige-jeugdevenementen
SUBSIDIES ERKENDE JE UGDVERENIGING
Het gemeentebestuur erkent het belang van een dynamisch jeugdbeleid en wil de jeugdverenigingen de kans
bieden om initiatieven te nemen. Alle mogelijk aan te vragen jeugdsubsidies zijn opgenomen in een
subsidiereglement. Dit reglement voorziet in de ondersteuning van jeugdactiviteiten.
Er worden subsidies uitbetaald voor onderstaande posten:
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Bevorderen van veiligheid
Het gemeentebestuur voorziet een tussenkomst in de kosten van materialen ter bevordering van de veiligheid
zoals EHBO-producten, branddekens, fluorescerende armbanden, vestjes, het voorzien van bepaald
veiligheidsmateriaal of EHBO-post.
Bevorderen van integratie
Het gemeentebestuur moedigt de jeugdverenigingen aan zich maximaal open te stellen voor alle jongeren, dus
ook voor kansarme jongeren.
Kampsubsidies
Het gemeentebestuur ondersteunt de jaarlijks terugkerende kampen als zeer belangrijk onderdeel binnen een
jeugdbeweging.
Vervoer van kampmateriaal (containervervoer)
De jeugdbewegingen kunnen gebruikmaken van containers om hun kampmateriaal ter plaatse te krijgen.
Busvervoer
Indien jeugdbewegingen gebruikmaken van busvervoer om hun deelnemers op de kampplaats te krijgen, kan
het gemeentebestuur tussenkomen in de kostprijs van dit busvervoer.
Voedselveiligheid
De jeugdbewegingen worden aangemoedigd om tijdens de jaarlijkse kampen een koelcel te huren.
Werkingssubsidies jeugdhuizen
Het gemeentebestuur erkent de belangrijke rol van jeugdhuizen inzake ontmoeting, vrijetijdsbesteding,
integratie en vorming van zowel georganiseerde als niet-georganiseerde jongeren.
Busvervoer voor dagactiviteiten van jeugdhuizen
Jeugdhuizen hebben een andere werking dan jeugdbewegingen. Daguitstappen staan eerder op hun dagorde
dan de traditionele kampen.
Toelage voor de jeugdraad als adviesraad
Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks via een gemeenteraadsbeslissing een toelage voor de jeugdraad als
adviesraad van de gemeente. Het bedrag van deze toelage wordt jaarlijks door het gemeentebestuur bepaald.
Organisatie dag van de jeugd
Het gemeentebestuur vindt ook het bereiken van de niet-georganiseerde jongeren belangrijk. Daarom
ondersteunt het de organisatie van een activiteit waaraan ook niet-georganiseerde jongeren kunnen
deelnemen, in de hoop hen zo te betrekken bij het jeugdwerk.
Organisatie vrijwilligersbedanking
Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks een toelage van 500 euro voor de jeugdraad om lokale vrijwilligers in
het Kortenbergse jeugdwerk te bedanken voor hun engagement.
Veiligheid op fuiven: professionele security
Het gemeentebestuur erkent dat jongeren het recht hebben op fuiven. Om de veiligheid van de fuifgangers te
waarborgen/bevorderen worden jeugdverenigingen gestimuleerd om professionele security in te huren.
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Pendelbus bij fuiven
Het gemeentebestuur ondersteunt het inleggen van fuifbussen. Op deze manier wil het veilig vervoer
promoten en stimuleren en zoveel mogelijk fuifgangers de mogelijkheid geven om de fuifbus te kiezen als
vervoermiddel. Deze bussen zijn voor de gebruikers volledig kosteloos.
Subsidies voor SABAM en billijke vergoeding
1. SABAM én billijke vergoeding voor jeugdhuizen (sinds 2020 gebundeld onder UNISONO)
Deze subsidiepost dient enkel ter uitbetaling van SABAM én billijke vergoeding voor de algemene werking van
de jeugdhuizen.
2.

Billijke vergoeding bij de organisatie van grote jeugdfuiven

Het gemeentebestuur komt tussen in het betalen van de billijke vergoeding bij het organiseren van grote
jeugdfuiven. Uitzondering: SABAM dient steeds door de organisator zelf betaald te worden.
Restfonds voor duurzaam materiaal
Jeugdverenigingen aangesloten bij de jeugdraad krijgen via de jeugdraad, mits het opvolgen van de beschreven
voorwaarden, jaarlijks materiaalsubsidies om hun werking (extra) te ondersteunen.
Budget voor sensibiliseren van de jeugd rond drugs en/of alcohol
In samenwerking met de jeugdraad en/of de intergemeentelijke drugs- en alcoholpreventiemedewerker
worden er acties georganiseerd die sensibiliserend van aard zijn met als thema drugs en/of alcohol. Per actie
wordt bekeken welk beschikbaar subsidiebedrag daar tegenover geplaatst wordt.
JEUGDSUBSIDIES VAN DE VLAAMSE OVERHEID
De Vlaamse overheid erkent het belang van een jeugdwerking en wil de jongeren en jeugdorganisaties kansen
bieden om initiatieven te nemen. Zij voorziet daarom in tal van financiële ondersteuningsmaatregelen. Een
overzicht van deze subsidies en voorwaarden vindt u via deze link.
https://www.vlaanderen.be/cultuur-sport-en-vrije-tijd/jeugdwerking

11

W ERKINGSVERSLAG DIENS T VRIJE TIJD
De dienst Vrije Tijd maakt jaarlijks een werkingsverslag op. Dit verslag bundelt alle initiatieven van het afgelopen
werkingsjaar van de diensten cultuur, sport, jeugd en de Bib. Daarnaast kunt u er ook in terugvinden in welke mate
de verenigingen gebruikgemaakt hebben van het brede aanbod voordelen die de gemeente biedt.
https://www.kortenberg.be/werkingsverslag-vrije-tijd

C ONTACTGEGEVENS DIENSTEN
dienst Vrije Tijd |E-mail: vrijetijd@kortenberg.be | Tel.: 02 755 30 70
dienst Cultuur | E-mail: cultuur@kortenberg.be | Tel.: 02 755 30 70
dienst Sport | E-mail: sport@kortenberg.be | Tel.: 02 755 30 70
dienst Jeugd | E-mail: jeugd@kortenberg.be | Tel.: 02 755 30 70
Uitleendienst | E-mail: uitleendienst@kortenberg.be | Tel.: 02 755 30 70
UiTbalie | E-mail: uitbalie@kortenberg.be | Tel.: 02 755 22 80
Bibliotheek | E-mail: bibliotheek@kortenberg.be | Tel.: 02 755 22 90

L INKEN
Gemeentelijke website van Kortenberg – dienst Vrije Tijd
https://www.kortenberg.be/vrije-tijd

Alfabetisch overzicht van alle producten die de dienst Vrije Tijd aanbiedt.
https://www.kortenberg.be/cultuur-sport-en-vrije-tijd

Alfabetisch overzicht van alle webformulieren die de dienst Vrije tijd aanbiedt.
https://www.kortenberg.be/webformulieren-vrije-tijd

v.u.: Alexandra Thienpont, burgermeester, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg (2020)
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