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Reglement werkingssubsidies voor erkende socio-culturele 

verenigingen 
 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen 

Het gemeentebestuur van Balen kan jaarlijks subsidies verlenen aan erkende socio-culturele 

verenigingen van Balen, en dit binnen de perken van de kredieten voorzien op het budget. Dit 

gebeurt na advies van de cultuurraad van Balen. Het aandeel binnen het totale budget bestemd 

voor dit reglement, wordt jaarlijks vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen.  

De subsidiëring gebeurt volgens de voorwaarden en procedures die in dit reglement zijn 

vastgelegd.  

 

Artikel 2: Toepassingsgebied 

§1. Dit reglement is enkel van toepassing op plaatselijke erkende socio-culturele verenigingen.  

 

Artikel 3: Wie komt in aanmerking? 

§1. Elke socio-culturele vereniging, erkend volgens het erkenningsreglement, met zetel in Balen 

(Wezel, Kerkhoven) kan een werkingssubsidie bekomen indien voldaan wordt aan de 

voorwaarden zoals vermeld in dit reglement.  

 

§2. Zijn uitgesloten: politieke partijen, vakbonden, mutualiteiten, beroepsverenigingen, 

gemeentelijke diensten, gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen en gemeentelijke 

raden die socio-culturele activiteiten organiseren.  

 

§3. Verenigingen die via een andere weg gemeentelijke vergoedingen ontvangen voor 

activiteiten die in dit reglement zijn opgenomen, kunnen voor deze activiteiten geen 

subsidies meer ontvangen via dit reglement. Hiermee worden zowel gemeentelijke 

vergoedingen van Balen als andere gemeenten bedoeld.  

 

§4. Deze subsidie wordt toegekend op basis van een activiteitenverslag van het voorbije 

werkjaar. Dit werkjaar loopt van januari tot december. 

 

Artikel 4: Voorwaarden 

1. Lid zijn van de cultuurraad van Balen; 

2. Subsidiedossier volledig ingevuld indienen voor de vastgestelde datum; 

3. Ten minste één activiteit organiseren die openstaat voor niet-leden;  

4. Ten minste één algemene vergadering of deelvergadering per jaar bijwonen van de 

cultuurraad van Balen in het bedoelde kalenderjaar, zonder verontschuldiging; 

5. Enkel de activiteiten die gestaafd worden met de nodige bewijsstukken komen in 

aanmerking voor puntentoekenning. 

6. Commerciële activiteiten komen niet in aanmerking.  

 

Indien aan één van voornoemde voorwaarden niet is voldaan, komt de vereniging voor het 

desbetreffende werkingsjaar niet in aanmerking voor deze subsidie.  
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Artikel 5: Verdeling. 

 

De verdeelsleutel van de beschikbare sommen wordt als volgt vastgesteld: 

 25% van het totale bedrag van de werkingssubsidies wordt gereserveerd als 

basissubsidie. Deze subsidie wordt evenredig verdeeld over de verenigingen die tijdig 

hun correct ingevulde subsidiedossier binnenbrachten. 

 75% van het totale bedrag van de werkingssubsidies wordt gereserveerd als 

werkingssubsidie. Deze subsidie wordt verdeeld op basis van een puntenstelsel. Hierdoor 

krijgt een activiteit een aantal punten volgens de aard van die activiteit. De waarde van 

een punt wordt bepaald door het totale bedrag van de werkingssubsidies te delen door 

het totale aantal behaalde punten van alle verenigingen samen. De uitkomst van deze 

deling is de waarde van één punt. 

Iedere erkende sociaal-culturele vereniging krijgt een subsidie toegekend ter waarde van 

het aantal punten dat zij heeft behaald. 

 

Artikel 6: Aanvraag 

§1. De cultuurdienst bezorgt jaarlijks aan de erkende socio-culturele verenigingen ten laatste 

tegen 15 oktober per post de geëigende formulieren voor het dossier. Het volledig ingevulde 

en ondertekende formulier dient ten laatste op 15 december tegen ontvangstbewijs bezorgd 

te worden aan de cultuurdienst, dit vergezeld van de nodige bewijsstukken  

§2. Het College van Burgemeester en Schepenen wijst een ambtenaar van de cultuurdienst aan 

om de formulieren en bewijsstukken te controleren. 

Na nazicht van de dossiers en advies van de cultuurraad, laat het college van burgemeester en 

schepenen de werkingssubsidies zo vlug mogelijk al dan niet uitbetalen. 

 

Artikel 7: Puntenstelsel 

§1. De toekenning van punten op basis van de activiteiten van een vereniging is erop gericht de 

meerwaarde van die activiteiten voor de Balense gemeenschap te honoreren. 

Daarom wordt niet voor elke soort van activiteit eenzelfde puntenaantal toegekend. 

 

§2. Verenigingen die via een andere weg gemeentelijke vergoedingen ontvangen voor 

activiteiten die in dit reglement zijn opgenomen, kunnen voor deze activiteiten geen 

subsidies meer ontvangen via dit reglement. Hiermee worden zowel gemeentelijke 

vergoedingen van Balen als andere gemeenten bedoeld.  

 

§3. Samenwerking tussen 2 of meer verenigingen: alle partners mogen de activiteit indienen in 

het puntensysteem. Onder samenwerking wordt verstaan: samen voorbereiden, samen 

organiseren, dus niet ergens helpen tijdens een activiteit. Een mogelijk resultaat van 

samenwerking is dat de financiën na de activiteit verdeeld worden tussen de samenwerkende 

verenigingen 

 

 

Artikel 8: Betwisting 

Bij betwisting over de toekenning van subsidies is het mogelijk beroep aan te tekenen. De 

vereniging die zich tekortgedaan voelt, richt daartoe een gemotiveerd schrijven aan het college 

van burgemeester en schepenen, dat hierover advies vraagt aan de cultuurraad.  

Indien van dit advies wordt afgeweken, motiveert het college van burgemeester en schepenen 

zijn beslissing.  
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Artikel 9: Controle 

Het college van burgemeester en schepenen kan te allen tijde controle laten uitvoeren op de 

besteding van de subsidies.  

 

Als blijkt dat een vereniging onjuiste gegevens heeft verstrekt en daardoor onterecht subsidies 

heeft gekregen, kan het college van burgemeester en schepenen, na advies te hebben gevraagd 

aan de cultuurraad, volgende sancties hanteren:  

 Bij een eerste ingebrekestelling wordt het voorziene puntenaantal voor de betreffende 

activiteiten afgetrokken i.p.v. bijgeteld.  

 Bij een tweede ingebrekestelling wordt de vereniging voor het voorbije werkjaar 

uitgesloten van dit en andere culturele subsidiereglementen.  

 Bij een derde ingebrekestelling wordt de vereniging definitief uitgesloten van. dit en 

andere culturele subsidiereglementen. 

 Indien de vaststelling van het verlenen van onjuiste gegevens gebeurt nadat de subsidies 

al uitgekeerd zijn, zal de vereniging verzocht worden het bedrag terug te betalen. 

Indien ze dit weigert zal ze uitgesloten worden van. dit en andere culturele 

subsidiereglementen. 

 
In geval van ingebrekestelling wordt de betreffende vereniging hiervan schriftelijk in kennis 

gesteld. Zij heeft het recht binnen de veertien dagen het bezwaar van zijn vereniging te laten 

kennen tegen de overwogen maatregel, waarna het College van Burgemeester en Schepenen 

beslist.  

Deze beslissing wordt aan de belanghebbende meegedeeld.  

 

 

Artikel 10: Puntenverdeling 

 

 

DEEL 1: Omkadering 

 

 

1.1. Bestuursvergaderingen  

  Per vergadering (max. 10 punten) 

 

1 punt 

1.2. Deelname aan algemene vergadering of deelvergadering cultuurraad 

(zonder verontschuldiging) 

 Per vergadering 

 

 

2 punten 

1.3. Uitgave van een ledenblad (max. 40 punten) 

 Per ledenblad (*) 

 

10 punten 

1.4.  Uitgave van een nieuwsbrief (max. 20 punten) 

 Per nieuwsbrief (*) 

 

5 punten 

1.5. Beschikken over een eigen website (*) 20 punten 

1.6.  Beschikken over een Facebook pagina (*) 10 punten 

1.7. Opleiding bestuursleden (*) 

 Per les, per bestuurslid (max. 30 punten) 

 

2 punten 

1.8. Als vereniging ben je het engagement aangegaan om de vrijetijdscheque 

van de gemeente Balen te aanvaarden als betaalmiddelen.  

20 punten 
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DEEL 2: Organisatie van activiteiten  

 

 

2.1. Organisatie van een publieke podiumvoorstelling (*) 

 Per voorstelling (max. 60punten) 

 

20punten 

2.2. Organisatie van een tentoonstelling 

 Per tentoonstelling (max. 40punten) 

 

20 punten 

2.3. Organisatie van een lezing  (*) 

 Per lezing (max. 60 punten) 

 

15 punten 

2.4. Organisatie van een lessenreeks (*)  

 Per lessenreeks (max. 80punten) 

5 punten per 

lesmoment 

2.5. Bezoeken van een cultureel evenement met de vereniging 

 Per bezoek (max. 20 punten) 

 

10 punten 

2.6. Culturele uitstap of reis georganiseerd door de vereniging (minimum 1 dag 

lang) (*) 

 Per uitstap of reis (max. 20 punten) 

 

 

10 punten 

2.7. Organisatie van recreatieve en andere socio-culturele activiteiten (*) 

 Per activiteit (max. 50punten) 

 

5punten 

 

(*) Toelichting bij het puntensysteem: 

 

1.1. bestuursvergadering = elke vergadering waarvan verslag is gemaakt 

1.3. ledenblad = door vereniging zelf opgemaakt, niet door koepel uitgegeven. Meer dan enkel 

activiteitenlijst. Minstens 4 pagina’s A4. 

1.4. nieuwsbrief = door vereniging zelf opgemaakt, niet door koepel uitgegeven. Meer dan 

enkel activiteitenlijst. Kan zowel in papieren vorm als digitaal.   

1.5. website: eigen website, niet website van koepel. Minstens 5 pagina’s, minstens 4 x per jaar 

aangepast.  

1.6. facebook-pagina = door vereniging zelf opgemaakt, niet door koepel uitgegeven. Meer dan 

enkel activiteitenlijst, minstens een maandelijkse update   

1.7. opleiding bestuursleden = vorming met bestuursgerelateerde inhoud, gevolgd door 

bestuursleden (Bv. “basisboekhouden voor een vzw”, gewestelijke vergadering, 

programmabeurs, vormingsdagen) 

2.1. Publieke podiumvoorstelling: niet enkel voor de leden, open voor publiek.  

2.3. Lezing: bv infoavond, workshop, …. 

2.4. lessenreeks = reeks van minimum 3 lesmomenten van vormingsactiviteiten van praktische 

leergangen zoals dansen, schilderen, tekenen, koken, handwerken, bloemschikken, enz. 

waar een lesgever aanwezig is 

2.6. Een educatieve reis = een reis van minimum 1 dag lang, begeleid door een externe gids of 

begeleider (niet van vereniging), bv. gids bij bezoek van een bezienswaardigheid. 

2.7. Recreatieve en andere socio-culturele activiteiten: bijvoorbeeld wedstrijden, quiz, 

zoektochten, kermissen, fietstochten, wandeltochten, ledenfeest, volksfeest, paapgooien, … 

Het gaat hier om ‘verschillende’ recreatieve activiteiten. Elke week met (een deel van) de 

vereniging gaan fietsen bijvoorbeeld telt maar voor één activiteit! 

 

Artikel 11: Slotbepalingen 

Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van de gemeente Balen in zitting van 8 

december 2014. Dit reglement treedt in werking op1 januari 2015 en blijft in werking tot 31 

december 2019. 

Jaarlijks kan dit reglement geëvalueerd en mogelijk bijgestuurd worden.  

 


