SUBSIDIEREGLEMENT SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN BILZEN.

A. Algemeen.
Art. 1

De subsidie, waarop het stelsel betrekking heeft is de som welke de gemeente ter beschikking stelt voor
de werking van de culturele verenigingen van Bilzen.
Dit zijn de verenigingen, instellingen en diensten voor socio-cultureel werk en culturele vrijetijdsbesteding.

Art. 2

Alle culturele verenigingen, zoals hierboven bedoeld, die kunnen aansluiten bij de cultuurraad kunnen
volgens het hierbij omschreven stelsel betoelaagd worden. Ze zullen zich bijgevolg naar de
reglementering moeten schikken.

Art. 3

De verenigingen die een professionele werking ontplooien worden volgens dit reglement niet betoelaagd.
Uitzondering hierop kan gemaakt worden indien deze verenigingen gegroeid zijn uit amateuristische
verenigingen die vroeger reeds betoelaagd werden volgens het subsidiereglement voor socio-culturele
verenigingen. In dit geval kan het bestuur van de cultuurraad, bij meerderheid der stemmen, alsnog
beslissen deze verenigingen toch voor betoelaging in aanmerking te laten komen. De dan genomen
beslissing blijft geldig tot er zich wijzigingen voordoen in de werking, doelstelling of samenstelling van de
betrokken verenigingen of tot de vereniging niet meer voldoet aan de andere voorwaarden gesteld in dit
reglement.

Art. 4

De subsidies zijn steeds toelagen voor gepresteerde activiteiten. Als werkingsjaar wordt aangenomen, de
periode van 1 juli tot 30 juni van het jaar daaropvolgend. De punten tijdens dit werkjaar behaald, zullen
als basis dienen voor een advies tot subsidiëring dat ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan de
gemeenteraad, waarna de gemeentelijke ontvangerij de subsidies overmaakt aan de rechthebbende
verenigingen.

Art. 5

Het gemeentebestuur kan buiten de subsidies, bedoeld bij dit reglement, een uitzonderlijke tussenkomst
voorzien op grond van een speciale behoefte, project of jubileum. Hiervoor bestaat een afzonderlijk
gemeentelijk reglement. Verenigingen die menen beroep te kunnen doen op deze exceptionele toelagen
dienen hiervoor een aanvraag te doen bij het college van burgemeester en schepenen.

Art. 6

Elke vereniging die wenst betoelaagd te worden, dient te voldoen aan volgende voorwaarden:
- erkend lid zijn van de cultuurraad en aldus voldoen aan de voorwaarden hieraan gesteld in het
huishoudelijk reglement
- minstens twee culturele activiteiten per jaar inrichten voor de leden of een ruimer publiek
- door het indienen van de werkingsverslagen een actieve werking aantonen
- zich schikken naar de praktische richtlijnen i.v.m. het indienen van de werkingsverslagen.
De subsidieerbare verenigingen kennen hun activiteiten punten toe op het ingediende werkingsverslag
overeenkomstig het hiernavolgende puntenstelsel.
De werkgroep erkenning van de cultuurraad centraliseert deze verslagen en erkent ze als
subsidieaanvraag.
De aanvragen worden onderzocht en de toegekende punten worden gepubliceerd in het infoblad.
Een vereniging kan op haar verzoek gehoord worden door het bestuur van de cultuurraad.

Art. 7

a.
b.
c.
d.

B. Praktische werking.

Art. 1

a. De subsidies worden verdeeld overeenkomstig het puntenstelsel in hoofdstuk C.
b. In dit puntenstelsel zijn de betoelaagbare activiteiten opgedeeld in rubrieken. Elke rubriek wordt duidelijk
omschreven en in punten gewaardeerd. Elke activiteit kan maar in aanmerking komen voor één rubriek.
c. De algemene vergadering van de cultuurraad adviseert de gemeenteraad welke geldwaarde aan één punt
dient gegeven te worden.

Art. 2

a. Alle verenigingen die wensen in aanmerking te komen voor subsidiëring volgens dit reglement en
puntenstelsel dienen tijdig hun werkingsverslag op het daartoe beschikbaar gestelde modelformulier over
te maken aan de cultuurdienst.
b. Dit verslag moet vergezeld zijn van de bewijsmiddelen die de waarachtigheid en inhoud van de activiteit
aantonen (affiches, uitnodigingen, toegangskaarten, ...).

Art. 3

a. De werkgroep erkenning zal de werking van dit subsidiereglement evalueren, waarna het bestuur
eventuele wijzigingen zal voorstellen aan de algemene vergadering.
b. Alleen de algemene vergadering is bevoegd dit reglement te wijzigen.

Art. 4

Dit subsidiereglement treedt in werking vanaf het werkjaar >96-=97.

C. Puntenstelsel.
A. Algemene toelagen.
1. Basistoelage voor elke vereniging:
(De rubriek A1 dient door de verenigingen NIET ingevuld te worden
daar ze door de dienst op het einde van het werkingsjaar verrekend wordt)
2. Deelname aan de vergaderingen van de cultuurraad:
(algemene vergaderingen, sectievergaderingen)
3. Bestuursvergadering (max. 10 per jaar):
4. Jaarlijkse feestvergadering (max. 1 per jaar):
B. Het organiseren van activiteiten met vormend, informatief karakter.
1. Voordracht, gespreksavond, info-vergadering, natuurexploratie,
paneelgesprek, ...
(Wandel- en fietstochten met sportkarakter worden beschouwd als
sportmanifestaties en zijn niet subsidieerbaar volgens dit puntenstelsel.)
2. Educatieve en/of culturele wedstrijd of tornooi:
(toeristische zoektocht, opstelwedstrijd, welsprekendheidstornooi,
fotografie, tekenen, beheerswerk milieu, ...)
C. Lessen en repetities (ingericht door eigen vereniging).
1. Harmonies en fanfares.
a.
repetities (max. 40 per jaar per afdeling):
b.
lessen notenleer (max. 40 per jaar):
c.
instrumentenleer (max. 40 per jaar):
d.
majorettes (max. 40 per jaar):
(afzonderlijke uitstappen van majorettes worden niet betoelaagd)
e.
bijwonen van vormingsdag of -avond:
(met bewijs van deelname)
2.

3.

4.

Zangkoren.
a.
tot en met 30 leden (max. 40 repetities per jaar):
b.
vanaf 30 leden (max. 40 repetities per jaar):
(het is verplicht jaarlijks een ledenlijst in te dienen bij de eerste
subsidieaangifte, van 01.07 tot 30.09)
c.
bijwonen van vormingsdag of -avond:
(met bewijs van deelname)
Toneel, kleinkunst, cabaret.
a.
voor avondvullend programma (max. 30 repetities per productie):
b.
bijwonen van vormingsdag of -avond:
(met bewijs van deelname)

Overige lessen of lessenreeksen, met lesgever per les:
Voor lessenreeksen van instellingen of scholen worden volgende maxima
vastgelegd :
1
25 u/week =
50 punten per week
26 50 u/week =
75 punten per week
51 100 u/week =
100 punten per week
101 150u/week =
150 punten per week
Opmerking :
turnlessen, zwemlessen, e.a. met sportkarakter worden beschouwd
als sportmanisfestaties en zijn niet subsidieerbaar volgens dit puntenstelsel.
D. Publieke opvoeringen.

150 p.
50 p.
20 p.
100 p.

100 p.
150 p.

40 p.
40 p.
40 p.
20 p.
40 p.

40 p.
50 p.
40 p.

40 p.
40 p.
50 p.

(toneel, concert, cabaret, kleinkunst, ballet, poppenspel, zangkoren, prinsverkiezingen, ...)
1. Première met eigen vereniging (max. 1 per jaar):
2. Bijkomende opvoering in of buiten de gemeente:
3. Met opvoering door gastgezelschap:
4. Inrichten jaarlijks muziekfestival door harmonies en fanfares of het organiseren
van een jaarlijks concert door een zangkoor per dag of per avond:
5. Inrichten van een jaarlijkse carnavalstoet:
6. Zangkoren voor het opluisteren van religieuze diensten (max 4 per jaar):
7. Actieve deelname met minstens 12 personen aan optochten, festivals en
processies:
(bewijs van deelname aantal personen verplicht: namenlijst deelnemers)
8. Inrichten van jaarlijkse prinsverkiezing (max. 1 per jaar):
100 p.
9. Dag ingericht door de vereniging voor zieken, gehandicapten, bejaarden:
10. Organiseren van een Sint Niklaasfeest, Kerstfeestje of Paasactiviteit voor de
kinderen:
E. Reizen of bezoeken met informatief, educatief karakter.
1. Organiseren van groepsbezoek (min. 12 deelnemers) aan concert, toneel
of tentoonstelling buiten de gemeente:
2. Uitstappen of dagtrips met cultureel doel, met gemeenschappelijk vervoer:
(per trein, autobus, ...)
3. Meerdaagse uitstappen (min. 2 overnachtingen):
Opmerking :
- doel omschrijven, plaats en datum vermelden;
- reizen waarin handelsdoeleinden schuilen of die ingericht
worden door firma=s worden uitgesloten;
- bewijs van deelname is vereist.
F. Film en dia.
1. Projectie:
2. Projectie met bespreking:
Opmerking :
Titel van de film, naam van de regisseur vermelden.
G. Tentoonstelling.
(met educatieve, folkloristische of artistieke inhoud)
1. Eigen werk van de leden, zowel in als buiten de gemeente,
eerste dag:
per bijkomende dag (max. 4 dagen):
2. Geen eigen werk van de leden (=gasttentoonstelling),
eerste dag:
per bijkomende dag (max. 4 dagen):
3. Deelname aan tentoonstellingen, ongeacht aantal dagen en werken:
Opmerking :
In aangifte en verslag aard en inhoud vermelden en de naam
van de exposanten. De tentoonstelling moet minstens 4u per
dag toegankelijk zijn.
H. Beeldende expressie en hobby.
(foto, dia, film, keramiek, schilderen, knutselen)
1. Werkavond of -dag met lesgever:
2. Werkavond of -dag zonder lesgever (max. 40 per jaar):
3. Kaart- of kiennamiddagen voor gepensioneerden (max. 40 per jaar):
I.
1.
2.

Kadervorming.
Vormingsweekend (min. 2 halve dagen):
Vormingsdag bijwonen:

200 p.
100 p.
100 p.
500 p.
1 000 p.
100 p.
100 p.
200 p.
200 p.

50 p.
75 p.
150 p.

100 p.
150 p.

150 p.
75 p.
50 p.
25 p.
25 p.

50 p.
30 p.
20 p.
200 p.
100 p.

3. Gewestelijke of provinciale vergadering (max. 5 per jaar):
Opmerking :
Het is verplicht een bewijs van deelname bij te voegen,
uitgereikt door de inrichters met vermelding van de aard,
inhoud, plaats en datum.
Vormingsdagen ingericht door politieke partijen, syndicaten
of ziekenkassen komen niet in aanmerking.
J. Tijdschriften.
1. Per publikatie (min. 4 max. 6 per jaar):
2. Eenmalige publikatie ter gelegenheid van jubileum e.d. (max. 1 per jaar):
Opmerking :
Moet voldoen aan onderstaande eisen:
- eigen werk van de vereniging, tijdschriften van verbond of
federatie komen niet in aanmerking;
- min. 6 bladzijden (A4, gewoon blad);
- min. 2 culturele artikels;
- a-politiek;
- max. 1/3 reclame;
- 1 exemplaar te sturen aan de cultuurdienst.

40 p.

100 p.
100 p.

K. Samenwerking.
1. Inrichtende vereniging: punten zoals voorzien in dit stelsel. Vermelden welke vereniging(en) meewerkte(n) aan
de activiteit is verplicht.
2. Meewerkende vereniging(en): 50% van de punten verkregen door de inrichtende vereniging.
Opmerking :
Maximum 2 activiteiten in samenwerking kunnen voor een vereniging betoelaagd worden.
Verwezenlijkingen van gemeentelijke coördinatiecomités moeten toegekend worden aan 1
vereniging, plus eventueel samenwerkende verenigingen.
*************************************************

