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AANWEZIG: Ann Van
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de Casteele, voorzilter; Alexandra Thienpont, burgemeester;

David

Haelterman,KristienGoeminne,StefRyckmanS,m,RenéDeBecker,Wim
Moons, schepenen; Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Melody Debaetselier, Marinus-rran€reun*ngen, Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey,
Maarten Willems, Hans Vanhool Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen directeur.
De raad,

9.

SubsidiereglementvoorerkendeKortenbergsecultuurverenigingen

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 , meer bepaald artikel 4L, 23";
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraadvan2 december 2019 houdende definiëring begrip dagelijks
bestuur;
Gelet op het rapport 'Thema-audit Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen' dat werd ontvangen
op 2110312019, opgesteld door Audit Vlaanderen;
Overwegende dat een inteme werkgroep 'uniformiseren subsidiereglementen' werd opgericht om deze
uniformisering voor te bereiden;
Gelet op het feit dat het voorgaand reglement goedgekeurd werd op de gemeenteraad dd 08.05.2017;
Gelet op het feit dat het nieuwe reglement het voorgaande vervangt;
Overwegende het feit dat de gemeenteraad veel belang hecht aan een goede en duurzame werking van
de Kortenbergse cultuurverenigingen en hen wil stimuleren om activiteiten te organiseren waardoor de
inwoners gemakkelijk kunnen participeren aan cultuur;;
Gelet op het positief advies van de cultuurraad, uitgebracht op l9llll20l9;'
Overwegende dat in het budget 2020-2025 de nodige budgetten zljnvoorzien onder de volgende actie
GBB -0 9. 2' werkingssubsidie aan socio-culturele verenigingen' ;
Overwegende dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven onder de volgende
registratiesleutel 0709-00/6493 0000;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde,
Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van
Roey, Maarten Willems, Hans Vanhooi Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els
Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants

Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen als

volgt goed:
Subsidiereglement erkende Kortenbergse cultuurverenigingen

GR 13.01.2020

I. ALGEMENE vooRwAARDEN
Artikel

1: Omschrijvine algemeen doel

Het gemeentebestuur voorziet werkingssubsidies voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen die
een cultureel aanbod voorzien in onze gemeente. Daamaast wordt er ook een basissubsidie voorzien
met als doel om een kwalitatieve dagelijkse werking te ondersteunen.

1. Basissubsidies

2. Werkingssubsidies:

-

Categorie 1: eigen optredens
Categorie2: vormingsactiviteiten
Categorie 3: organiseren podiumaanbod
Categorie 4: Lessen actieve kunstbeoefening

Artikel 2: Financiering en toekenning
Het totale subsidiebudget wordt jaarlijks voorzien in het gemeentelijke budget.
Subsidies kunnen enkel worden toegestaan binnen de perken van de gemeentebegroting en de
voorziene budgetten van het lopende werkingsjaar

Artikel

3

: Omschriiving áoelÊroeo

Deze subsidies worden enkel verleend aan erkende Kortenbergse cultuurverenigingen volgens de
voorwaarden van dit reglement.
De cultuurverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het.
erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.

II. ST]BSIDIERING
Artikel4: Procedure
Erkende cultuurverenigingen kunnen de subsidies verkrijgen door te voldoen aan de hierna
omschreven procedure:
- Elke subsidieaanwaag wordt via het daartoe bestemde aanvraagformulier ingediend bij de
dienst Cultuur via ffsieke overhandiging, via mail naar cultuur@kortenberg.be of via het
online aanwaagformulier. Het reglement en de aanwaagformulieren zijnbeschikbaar op de
gemeentelijke website.
Een

wer(aar start op I september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar

Elke aanwaag wordt gestaafd met betaalbewijzen, facluren, kastickets.... Brj de aanwaag
wordt ook het rekeningnummer vermeld waarop de subsidies gestort mogen worden.

Alle subsidieaanvragen met bijhorende begrotingen en/of betaalbewijzen worden ten laatste
oktober ingediend bij de dienst cultuur.
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De dienst Cultuur kijkt de ingediende stukken na,waag! eventueel om bijkomende
bewij sstukken of toelichting.

Het eerste college na 15 november wordt een collegebesluit m.b.t. uitbetaling van de subsidies
gemaakt

Voor 25 november wordt door de cultuurdienst het besluit tot toekenning van de subsidie
overgemaakt aan de aanwagers.
Tussen 25 november en 5 december kunnen de aanwagers een gemotiveerd beroep
aantekenen bij het college van burgemeester en schqlenen.

De dienst Cultuur behandelt het beroep en maakÍ, indien nodig, een aangepast collegebesluit

Voor 15 december wordt een collegebesluit opgesteld met daarin de opdracht tot uitbetaling
De uitbetaling van de subsidie zal steeds gebeuren vóór 31 december.

AÍikel5:

Controle

- In toepassing van de wet van74 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending van
subsidies, is de aanvragende vereniging ertoe gehouden:
de gemeente toe te laten, voor zover als nodig, de echtheid van de gegevens van de
subsidieaanwaag te controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen met alle middelen die

-

-

zij hieromtrent nodig acht

de subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend
elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het gemeentebestuur toe te staan om eventueel ter
plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren.
Bij niet naleving van deze bepalingen, kan het gemeentebestuur niet of slechts gedeeltelijk de
subsidies uitbetalen. Ook kan ze de toekenning van nieuwe subsidies opschorten.
- Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten
verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt
desbetreffende vereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit

gereglementeerde subsidie.
- De aanwager kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.

Artikel 6: Bijzondere bepalingen
De activiteiten van nieuwe erkende verenigingen komen in aanmerking voor een toelage vanaf
het ogenblik van de erkenning vandeze vereniging.

Elke activiteit die men voor subsidie wenst aante geven, dient gestaafd te worden door alle
mogelijke bewijsstukken (zoals bijvoorbeeld folders, uitnodigingen, brochures, programma's,
affiches, verslagen, persartikels, een aanwezigheidslijst...). Enkel de bewezen uitgaven komen
in aanmerking voor subsidie. De subsidie kan dus nooit hoger zijndanhet uitgegeven bedrag
door de organisatie. Huurgelden van gemeentelijke infrastructuur, huur van gemeentelijk
materiaal en uitgaven i.v.m. catering komen niet in aanmerking

Bij opgave van activiteiten die niet rechtstreeks in één der rubrieken zijn onder te brengen, kan
de administratie cultuur oordelen in welke rubriek deze activiteiten thuishoren.

Indien een activiteit wordt georganiseerd in kader van een jubileumviering (veelvoud van 10)
wordt het puntenaantal verdubbeld, mits de activiteit ook openstaat voor niet-leden.
Wanneer de aanvrager een erkende Kortenbergse vereniging voor amateurkunsten (: VAK)
laat optreden geldt er een vaste tegemoetkomingen. De duur van het optreden en het aantal
personen zijn hier bepalend.

Minder dan 15
muzikanten/zangers/acteurs

Minder dan lu
lu of langer

120 e
200 €

15 of meer
muzikanten/zangers/acteurs

t75

€,

300 €

Activiteiten komen alleen in aanmerking voor subsidiering wanneer ze in Kortenberg
plaatsvinden.

Artikel 7: Doelstellingen subsidiereglement
De subsidie wordt bepaald op basis van de werking van de cultuurvereniging op vlak van de
hieronder omschreven doelstellingen. Naast de basistoelage is er de werkingstoelage waarbij
verenigingen die bijdragen aan het culturele aanbod in Kortenberg een toelage krijgen.
Indien het krediet voor de basissubsidies ontoereikend is, worden de bedragen procentueel en
evenredig verminderd.

BASISTOELAGE
Voor de basistoelage wordt jaarlijks 5000 euro voorzien.
MEER KORTENBERGSE CULTUURVERENIGINGEN ZIJN DOOR DE GEMEENTE ERKEND
De cultuurvereniging is door de gemeente erkend (zie voorwaarden erkenningsreglement).
r Elke erkende cultuurvereniging ontvangt 70 euro.

MEER KORTENBERGSE CULTUURVERENIGINGEN ZIJN LID VAN DE CULTUURRAAD
De cultuurvereniging neemt deel aan minstens 2 van de 4 cultuurraden per jaar.
o De cultuurvereniging ontvangt 10 euro indien hrj 2 van de 4 cultuurraden per jaar
bijwoont. De aanwezigheidslijst geldt als bewrjs. Alleen de effectieve aanwezigheid
(slechts één afgevaardigde per vereniging) van de vereniging komt in aanmerking, dus
geen verontschuldigingen

MEER KORTENBERGSE CULTUURVERENIGINGEN HEBBEN EEN UITGEWERKT
COMMUNICATIEBELEID ZODAT INFORMATIE OVER KORTENBERGSE
CULTUURVERENIGINGEN EENVOUDIGER TE VINDEN IS.
De cultuurvereniging heeft een duidelijk communicatiebeleid.
r Indien de cultuurvereniging een actuele webstek heeft, ontvang!. deze 20 euro.
. Een website, blog of ander,online initiatief dat gedurende het volledige werkjaar online heeft
gestaan en dat promotie heeft gemaakt voor activiteiten die in Kortenberg zijn doorgegaan.
Koepelinitiatieven komen niet in aanmerking. De Kortenbergse vereniging dient over een eigen
URL te beschikken. Een pagina op de gemeentelijke verenigingengids komt ook in aanmerking.

o

Írdien de cultuurvereniging een (al dan niet elektronisch) clubblad en/of nieuwsbrief
heeft, ontvang!. deze 20 euro.

MEER KORTENBERGSE CULTUURVERENIGINGEN BIEDEN EEN KWALITATIEF
VAKANTIEAANBOD AAN VOOR KINDEREN. HET AANBOD IS EIGEN AAN DE WERKING
VAN DE VEREMGING.
De cultuurvereniging organiseert een meerdaags jeugdkamp tijdens de schoolvakanties, dat openstaat
voor inwoners van Kortenberg - dus ook voor niet-leden van de vereniging.
a

De cultuurvereniging ontvangt per georganiseerd jeugdkamp (tot
deelnemerslijst met namen en geboortedata geldt als bewijs.
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jaar) 30 euro/dag. Een

MEER KORTENBERGSE CULTUI.IRVERENIGINGEN VOORZIEN EEN VOORDEELTARIEF
VOOR FINANCIEEL KANSARMEN.
De cultuurvereniging biedt een voordeeltarief aan voor financieel kansarmen. Dit voordeeltarief dient
aantoonbaar te zijn.

o

De cultuurvereniging ontvangt hiervoor 10 euro.

MEER KORTENBERGSE CULTUURVERENIGINGEN HEBBEN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De cultuurvereniging heeft een verenigingsstructuur met rechtspersoonlijkheid.
Elke cultuurvereniging met rechtspersoonlijkheid ontvangt 20 euro

r

WERICNGSST'BSIDIES
Voor de werkingssubsidie wordt jaarlijks 18.500 euro voorzien.

Cat.l: EIGEN OPTREDENS -

7000 euro

De vereniging organiseert zelf een publieke voorstelling van toneel, muziek, literatuur, dans, kortom
podiumkunsten, of een tentoonstelling of film gerealiseerd en verzorgd door de eigen vereniging. Deze
voorstelling is de hoofdactiviteit, dus een op zich staande activiteit.
6 punten
7 punten

Per voorstelling/tentoonstelling/fi lm
Per reeks van eenzelfde productie

Opgelet:

-

openstellenvan 1 eigententoonstelling:1

activiteit: I x6punten,ongeachthetaantal

tentoonstellingsdagen

makenvan

l

filmineigenbeheer=

l

activiteit=

l x6punten, ongeachthetaantalvertoningen

Cat.2: vormingsactiviteiten

-

3500 euro

De vereniging organiseert zelf educatieve, informatieve en/of vormende activiteiten vb. discussieavonden, voordrachten, workshops, debatten, natuurexploraties,. .. begeleid door een betaalde spreker,
inleider of gids. Deze activiteiten worden open gecommuniceerd en staat open voor leden én nietleden.
3 punten
4 punten

Per activiteit
Per cyclus (min. 2 lessen binnen hetzelfde, afgebakende thema)
Opgelet:

-

Enkel activiteiten die in Kortenberg plaatsvonden komen in aanmerking
Let hier extra op dat enkel activiteiten waar uw vereniging een duidelijke actieve inbreng in de
organisatie heeft, ingevuld mogen worden. Dit geldt bijvoorbeeld niet voor activiteiten van
andere verenigingen waarvoor uw vereniging enkel mee promotie maakt of waarop ze
aanwezig is.
Cat. 3: Organiseren podiumaanbod

- 6500 euro

De vereniging organiseert zelf:

a.

Voorstellingen (door derden opgevoerd) als hoofdactiviteit
Uitkoopsom tussen 0 - 249 €: 8 punten
Uitkoopsomtussen 250 - 500 €: 10 punten

Uitkoopsom 500 € <: 12 punten

b.

Voorstellingen (door derden opgevoerd) als deelactiviteit
Door professionelen
Door andere erkende cultuurvereniging met 15 of meer optredende leden
Door andere erkende cultuurvereniging met minder dan 15 optredende leden

c.

Vertonen van een gehuurde film als hoofdactiviteit

6 punten
4 punten

2

punten

2 punten

Opgelet:
opluisteren misviering: kan enkel opgenomen worden bij uitzonderlijke vieringen met een
speciaal programma (programma per uitvoerin! toevoegen als bewijsstuk)

-

Cat. 4: lessen actieve

1500 euro

De vereniging organiseert zelf lessen muziek, beeldende kunst, theater, dans, film. . . , m.a.w. actieve
kunstbeoefening onder leiding van een betaalde deskundige voor de jeugd (-1 8 jaar)
Het aantal punten wordt bereken dop basis van onderstaande formule:

A. Aantal leerlingen die les volgen
B. Aantal uren les per leerling, op jaarbasis
Totaal aantal gepresteerde uren les (A x B)
- Tussen 300 en 800 uurperjaar: 1 punt
- Tussen 800 en 1300 uurperjaar: 2 punten
- Tussen 1300 en 1800: 3 punten

->1800:4punten
Bewijsstukken:
- Leerlingenlijst van de -18-jarigen
- Overzicht van de lesmomenten aan -18-jarigen + duurtijd van deze lessen
- Betalingsbewij zen (rekeninguittreksel) aan de docenten

Artikel 8: Loootijd reglement
Dit reglement gaat in voege vanaf 14.01.2020 eneindigt op 31.08.2026.De afhandeling van het
werkjaar 1 september 2025 tot en met 31 augustus 2026 verloopt nog via dit reglement zie artikel4
voor concrete timing.
Artikel 9: Geschillen en onvoorziene omstandigheden
Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende

de toepassing van dit
reglement worden behandeld door het bestuur van de gemeente Kortenberg.
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Namens de gemeenteraad

De algemeen directeur
(g) L. CEUPPENS

De voorzitter

(g) A. VANDE CASTEELE

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op: 15 jantan2020
De algemeen directeur

De voorzitter
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A. VAN DE CASTEELE

