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Ref. 205.94
GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE CULTURELE VERENIGINGEN VAN GALMAARDEN GOEDKEUREN AANGEPAST REGLEMENT
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 februari 2004 houdende het reglement voor de toekenning van de
gemeentelijke subsidies aan culturele verenigingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2005 houdende de wijziging van het reglement voor de
toekenning van de gemeentelijke subsidies aan culturele verenigingen volgens het ontwerp opgesteld door de
Raad voor Cultuurbeleid;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 september 2010 houdende het reglement van de gemeentelijke
subsidies aan culturele verenigingen: goedkeuren wijzigingen;
Gelet op de meerjarenplanning 2014-2019 en de daarin vermelde actie nr. 001.006.003.001 Het reglement
werkingssubsidie van de socioculturele verenigingen wordt geëvalueerd en bijgestuurd;
Gelet op het advies van 10 december 2014 van de Raad voor Cultuurbeleid;
BESLUIT :

eenparig.

Artikel 1. :

Het gemeentelijk subsidiereglement voor de culturele verenigingen van Galmaarden wordt als
volgt goedgekeurd:
Artikel 1:
Het gemeentebestuur van Galmaarden verleent jaarlijks subsidies aan de socioculturele
verenigingen van Galmaarden, binnen de perken van het krediet ingeschreven in het
gemeentelijk budget.
De subsidiëring gebeurt volgens de voorwaarden die in dit reglement zijn vastgelegd.
Artikel 2:
Het gemeentebestuur van Galmaarden kent twee vormen van steun aan de erkende
verenigingen toe:
1. logistieke steun zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement;
2. financiële steun zoals bepaald in artikel 4 en 5 van dit reglement.
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De financiële steun bestaat uit:
- De basissubsidie geldt als een erkenning door het gemeentebestuur voor socio-culturele
verenigingen die actief zijn in Galmaarden.
- De werkingssubsidie wordt uitgevoerd via een puntensysteem en huldigt het principe:
wie werkt, wordt beloond.
Subsidiëring via dit reglement is niet cumuleerbaar met andere subsidies of
tegemoetkomingen vanwege de gemeente Galmaarden.
Om erkend te worden als socioculturele vereniging dient de vereniging een aanvraag tot
erkenning in te dienen conform het algemeen erkenningsreglement Galmaardse verenigingen.
Artikel 3:
Elke socioculturele vereniging kan gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur en
gemeentelijke communicatiemiddelen en kopiefaciliteiten onder de voorwaarden van de
respectieve huishoudelijke en retributiereglementen. Deze worden als bijlage bij het
subsidiereglement gevoegd.
Artikel 4:
Elke erkende socioculturele vereniging die daartoe een aanvraag indient heeft recht op een
basissubsidie.
Het totaal van de basissubsidie bedraagt 25% van het totale subsidiebedrag bedoeld in artikel
1.
Het bedrag van de basissubsidie per vereniging wordt als volgt berekend: het totaal bedrag aan
basissubsidie gedeeld door het aantal socioculturele verenigingen.
Artikel 5:
Elke erkende socioculturele vereniging kan een werkingssubsidie aanvragen voor het voorbije
werkjaar (1 september tot en met 31 augustus).
Het totaal van de werkingssubsidie bedraagt 75% van het totale subsidiebedrag bedoeld in
artikel 1.
Deze werkingssubsidie wordt via een puntensysteem verdeeld onder de aanvragende erkende
verenigingen op basis van de aangetoonde werking. Alle activiteiten dienen gestaafd te worden
aan de hand van een uitnodiging, affiche, flyer, persbericht, …
-

Het puntensysteem:
 De werkingssubsidie die iedere erkende socioculturele vereniging ontvangt, is
afhankelijk van het aantal behaalde punten door de vereniging.
 De waarde van een punt wordt berekend door het totale bedrag van de
werkingstoelage te delen door het aantal behaalde punten van alle erkende
verenigingen samen.
 De werkingssubsidie die een erkende vereniging krijgt wordt als volgt berekend: het
aantal punten dat de vereniging behaalde vermenigvuldigd met de financiële waarde
van 1 punt.
 Bij een activiteit die door meerdere erkende socioculturele verenigingen wordt
georganiseerd, wordt het aantal punten gedeeld voor de activiteit gedeeld door het
aantal samenwerkende erkende verenigingen.

-

Activiteiten die punten opleveren voor de werkingssubsidie:
Een erkende vereniging kan volgende puntenscores behalen door:
1. Werking in cultuurraad
Activiteit
Medewerking aan een activiteit van
cultuur-, jeugd- of sportraad en/of
dienst vrije tijd
Medewerking aan een activiteit van
cultuur-, jeugd- of sportraad en/of

punten
de
de

per activiteit,
<5 medewerkers

10

de
de

per activiteit,
 5 medewerkers

20
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dienst vrije tijd
Aanwezigheid op de cultuurraad

per aanwezigheid

2

2. Vormende activiteiten
Activiteit
Studiedag, kadervorming *
Voordracht, groepsgesprek, debat,
panel voor publiek zonder inkom
Voordracht, groepsgesprek, debat,
panel voor publiek met inkom
Voordracht, groepsgesprek, debat,
panel voor eigen leden
Cursus/lessenreeks voor een breed
publiek
zonder
onderscheid
leden/niet-leden
! per reeks worden slechts 5 lessen in
aanmerking genomen
Cursus/lessenreeksen
! per reeks worden slechts 5 lessen in
aanmerking genomen

punten
deelnemen per
dag per
deelnemer
zelf organiseren

3

zelf organiseren

10

zelf organiseren

3

zelf organiseren
per les

4

zelf organiseren
per les

2

20

* Studiedag, kadervorming:
Het volgen van vorming, opleiding met als doel de vereniging beter te kunnen laten
functioneren.
De vormingsactiviteiten van de deelnemers dienen gestaafd te worden met een attest
van deelname. Dit is niet het inschrijvingsbewijs.
3. Culturele schepping en spreiding BINNEN de gemeente
Deze activiteiten zijn gericht en worden bekend gemaakt aan het brede publiek. De
activiteiten zijn verschenen in Samen, op de gemeentelijke website, opgenomen in de
Uit-databank
EN
De bekendmaking moet worden aangetoond aan de hand van een bijgevoegde
uitnodiging, affiche, flyer, persbericht.
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Activiteit

punten

Podiumactiviteit zonder inkom: toneel,
concert,
show,
kleinkunst,
cabaret,
choreografie
Inclusief: repetities, opbouw, afbraak
Podiumactiviteit met inkom: toneel, concert,
show, kleinkunst, cabaret, choreografie
Inclusief: repetities, opbouw, afbraak
Podiumactiviteit zonder inkom: toneel,
concert,
show,
kleinkunst,
cabaret,
choreografie
Podiumactiviteit met inkom: toneel, concert,
show, kleinkunst, cabaret, choreografie
Gastoptreden binnen de gemeente
(vb. opluisteren 11 november, optreden
Bronzen Urbanus, kermis, kerstmarkt, …)
Tentoonstelling zonder inkom
> 5 kunstenaars
Tentoonstelling met inkom
> 5 kunstenaars
Tentoonstelling zonder inkom
≤ 5 kunstenaars
Tentoonstelling met inkom
≤ 5 kunstenaars
Film zonder inkom

zelf uitvoeren per
voorstelling

50

zelf uitvoeren per
voorstelling

40

organiseren van
gastvoorstelling,
per voorstelling
organiseren van
gastvoorstelling,
per voorstelling
zelf uitvoeren per
optreden

20

per dag

20

per dag

10

per dag

10

niet-eigen werk per
dag
zelf organiseren per
voorstelling
Film met inkom
zelf organiseren per
voorstelling
Organiseren van culturele wedstrijden voor zelf organiseren per
een breed publiek: vb. opstel, voordracht, activiteit
foto, muziek, quiz

10
5

5
10
5
20

4. Culturele schepping en spreiding BUITEN de gemeente
Activiteit
Podiumactiviteit:
toneel,
concert,
show,
kleinkunst,
cabaret,
choreografie
Gastoptreden buiten de gemeente

punten
zelf uitvoeren per
voorstelling

40
5

Tentoonstelling

zelf uitvoeren per
optreden
per dag

Museum: uitlening collectie

Per uitlening

5

5

5. Museale werking in Galmaarden
Activiteit

punten

Zonder inkom met rondleiding

rondleiding

10

Met inkom met rondleiding

rondleiding

5

Zonder inkom zonder rondleiding

per activiteit

4

Met inkom zonder rondleiding

per activiteit

2
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6. Verenigingsleven
Activiteit

punten

Clubwerking
Activiteiten die geregeld worden
ingericht: vb. kaarten, petanque, …
Deelname aan bovenlokale culturele
wedstrijd binnen de eigen discipline
Eigen website (update)

per club per jaar

2

per deelname

10

Organisatie van een bezoek
bedrijf, museum, voorstelling, ..

per dag

aan

5
2

7. Activiteiten voor jongeren
Een socioculturele activiteit binnen de gemeente Galmaarden die zich specifiek richt
naar de doelgroep jongeren (tot 25 jaar) krijgt een procentuele bonus van 50% op de
voorziene punten van deze activiteit. Deze bonus wordt, indien nodig, wiskundig
afgerond.
Artikel 6:
De cultuurdienst van de gemeente Galmaarden behandelt de werkingsverslagen.
Het werkingsverslag, met de gevraagde bijlagen, moet ingediend worden uiterlijk op de laatste
werkdag van september tijdens de openingsuren van de dienst vrije tijd, GC Baljuwhuis,
Kammeersweg 2, 1570 Galmaarden (maandag tot vrijdag van 8.30-12.00 uur).
Laattijdig ingediende werkingsverslagen komen niet meer in aanmerking voor een subsidiëring.
Indienen van het werkingsverslag met de nodige bijlagen kan ook onder elektronische vorm
gebeuren onder de indieningsafspraken hierboven beschreven.
Mogelijke betwistingen worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7:
De uitbetaling van de subsidies gebeurt jaarlijks in december door storting van het volledige
toegekende bedrag op het rekeningnummer van de betrokken socioculturele vereniging.
Artikel 8:
Wanneer er gegevens wijzigingen zoals, adres, rekeningnummer, … of wanneer de vereniging
ophoudt te bestaan, moet het gemeentebestuur hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht
worden.
Artikel 9:
Dit reglement treedt in werking met ingang van het werkingsjaar 2014-2015.
Artikel 2. :

Dit reglement wordt ter beschikking gesteld van alle erkende culturele verenigingen in
Galmaarden en via de gemeentelijke website.

Artikel 3. :

Van dit besluit zal kennis worden gegeven aan de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant met
het oog op de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.
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