
 

 

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN DE VERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ DE 

STEDELIJKE CULTUURRAAD 

BASISTOELAGE – AKTIVITEITENTOELAGE – PROJECTTOELAGE 

(gecoordineerde versie Gemeenteraad maart 2014) 
 
 

 

 

 

ALGEMEEN 

 
Socioculturele verenigingen kunnen jaarlijks kiezen tussen OFWEL een basistoelage 
OFWEL een activiteitentoelage.  
 
De basistoelage en de activiteitentoelage zijn bedoeld als ondersteuning van de reguliere, 
dagdagelijkse werking van Genkse socioculturele vrijwilligersverenigingen. 
 
− De basistoelage (100,00 EUR) is bedoeld voor verenigingen met een eerder 

beperkte werking en is eenvoudig aan te vragen met een minimum aan 
administratie. 

− De activiteitentoelage (max. 800,00 EUR) is bedoeld voor verenigingen met een 
meer uitgebreide werking. Voor deze subsidie is een eenvoudig dossier met 
bewijsstukken van de werking vereist.  

 
Daarnaast kunnen verenigingen voor uitzonderlijke projecten een extra 
projectbetoelaging verkrijgen. Met de projectbetoelaging wil het stadsbestuur 
uitzonderlijke inspanningen van verenigingen ondersteunen. Een vereniging kan 
slechts twee maal per kalenderjaar een project indienen. De maximale projecttoelage is 
1.000,00 EUR per jaar. 
 

 
WELKE VERENIGINGEN KOMEN IN AANMERKING? 

 
Om voor een basistoelage of een activiteitentoelage in aanmerking te komen moeten de 
verenigingen aan alle hier volgende voorwaarden voldoen: 
 
a) Lid zijn van de stedelijke cultuurraad van Genk. 
b) Minstens 3 activiteiten per jaar voor eigen leden of minstens één activiteit voor een 

ruimer publiek (d.w.z. ook voor niet-leden) georganiseerd hebben gedurende het 
afgelopen werkjaar (1 september jaar x tot 31 augustus jaar x+1). 

c) Beschikken over minimaal 3 bestuursleden. 
d) Beschikken over minimaal 8 leden. 
e) De hoofdactiviteit in Genk uitoefenen. 
f) De maatschappelijke zetel in Genk hebben. Vzw’s dienen hun maatschappelijke 

zetel in Genk te hebben; van feitelijke verenigingen wonen minimaal 2 
bestuursleden in Genk. De organisatie wordt beheerd door vrijwilligers en de 
activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers 

g) Een zekere betrokkenheid bij het Genkse socioculturele leven aantonen. Dit kan 
door deelname aan de vergadering(en) van de cultuurraad, andere overlegfora, 
samenwerking met andere socioculturele partners, vertegenwoordiging op 
activiteiten die mede door de Cultuurraad georganiseerd worden, …. 

h) Een rekeningnummer hebben, op naam van de vereniging. 
 



Verenigingen werkend met professionelen (bv. koepelorganisaties) alsook de 
verenigingen en organisaties die voor een vaste toelage in de stadsbegroting (jaar x+1) 
werden ingeschreven komen niet in aanmerking voor een basis- of activiteitentoelage. 
Enkel activiteiten, niet gesubsidieerd via een ander stedelijk reglement (zij het als 
project, zij het via een andere raad / dienst) worden voor dit reglement in aanmerking 
genomen.  
 
 

BASISTOELAGE 

 

Verenigingen die aan de hierboven gestelde voorwaarden voldoen kunnen kiezen voor 
een basistoelage. 
 
Indien de vereniging kiest voor de jaarlijkse basistoelage doet zij een aanvraag 
via een eenvoudig invulformulier (elektronisch en/of op papier) dat in de loop van 
september aan de vereniging wordt bezorgd. Volgende info komt op dat formulier: 
 
− de data en omschrijvingen van min. 3 activiteiten voor leden of één activiteit voor 

een ruimer publiek die de vereniging het afgelopen werkjaar ( sept jaar x – aug jaar 
x+1) organiseerde 

− de actuele contactgegevens van de bestuursleden en het rekeningnummer van de 
vereniging worden ingevuld.  

 
Hiervoor zijn geen bewijsstukken vereist. Vóór 31 oktober moeten de formulieren 
ingevuld teruggezonden worden naar het stadsbestuur, Dienst Cultuur. Bij laattijdige 
indiening vervalt de aanvraag en komt de vereniging niet in aanmerking voor deze 
toelage (poststempel of datum mail telt). 
 
De basistoelage bedraagt: 100,00 EUR.  
 
 

ACTIVITEITENTOELAGE 

 
Een vereniging die een uitgebreidere werking heeft kan kiezen voor een jaarlijkse 
activiteitentoelage. Hiervoor moet zij een eenvoudig met bewijzen gestaafd 
werkingsverslag indienen. Per activiteit of manifestatie dient slechts één bewijsstuk te 
worden bijgevoegd. Deze toelage kan maximaal 800,00 EUR bedragen (800 % van de 
basistoelage) en is minimaal de basistoelage.  
 
Ieder jaar, in loop van de maand september jaar x+1, wordt aan de verenigingen en 
organisaties een speciaal formulier bezorgd, waarop de geleverde activiteiten voor het 
voorbije werkjaar ( sept jaar x – aug jaar x+1) worden ingevuld, de actuele 
contactgegevens van de bestuursleden en het rekeningnummer van de vereniging. Op dit 
formulier staat aangegeven voor welk type activiteiten bewijsstukken (folder, 
programma, krantenknipsel, affiche, uitnodiging, verslag, enz.) nodig zijn. Voor 31 
oktober moeten de formulieren ingevuld teruggezonden worden naar het college van 
burgemeester en schepenen, Dienst Cultuur. Bij laattijdige indiening vervalt de aanvraag 
en komt de vereniging niet in aanmerking voor deze toelage. 
 
Voor de berekening van de activiteitentoelage worden de verschillende activiteiten 
gewaardeerd met een aantal punten. Ieder punt heeft een waarde die kan schommelen 
volgens het beschikbaar budget.  
 
De modaliteiten van de berekening worden in een beraadslaging aan het college 
voorgelegd. 



PROJECTTOELAGE 

 

Maximaal 30% van het krediet voorzien voor werkingstoelagen kan besteed worden aan 
projecttoelage.  
 
Wat is een project? 

 

Een in de tijd afgebakende activiteit op het socioculturele vlak die een uitzonderlijke 

inspanning vergt van de vereniging of organisatie kan gehonoreerd worden. Het betreft 
hier initiatieven die de gewone werking van de vereniging overstijgen én bijgevolg een 
bijzondere inzet van (bestuurs-)leden van de vereniging vergen in de 
organisatie/uitvoering van het initiatief.  
 
 

Voor wat betreft projecten in het veld van de amateurkunsten is de 

creatieve/artistieke uitdaging en/of uitstraling van het project belangrijk. 

Voor wat betreft socioculturele initiatieven en projecten is de 

gemeenschapsvormende, verbindende kracht belangrijk. 

 

In de beoordeling van de aanvraag zal verder rekening worden gehouden met volgende 
criteria: 
 

- effect van de activiteit of het project op (de dynamiek van) het lokale 
socioculturele veld  

- voor projectactiviteiten buiten Genk uitgevoerd zal daarnaast aangetoond worden dat 
deze op een positieve én geplande wijze het beeld over Genk/ Genkse cultuur 
uitdragen ambassadeurschap) 

- indien de eindverantwoordelijkheid van het project bij anderen ligt zal de aanvrager 
het eigen aandeel aantonen  

- omvang van de activiteit (te meten aan een indicatieve begroting) en relatie tot de 
reguliere werking van de aanvrager 

- voor interculturele activiteiten moet aangegeven worden op welke wijze leden van 
minimaal twee verschillende culturele groepen betrokken zijn bij de organisatie 
van het initiatief. 

 

Voorbeelden? 

 

Zonder volledig te zijn denken we aan de organisatie van bijzondere concerten, 

vertegenwoordiging van de stad tijdens wedstrijden of bijzondere reizen 

(ambassadeursschap), cd-opnames, vernieuwende socioculturele initiatieven, bijzondere 

samenwerkingsverbanden tussen Genkse groepen, gerichte interculturele initiatieven, …. 

 

Wie kan aanvragen? 

 

Verenigingen en organisaties, aangesloten bij de stedelijke cultuurraad  kunnen een 
projectaanvraag indienen. 
 

Voorwaarden en beperkingen: 

 

- De activiteit(en) waarvoor een projecttoelage wordt verstrekt, kan niet meer 
gehonoreerd worden via enig ander stedelijk subsidiereglement, noch voor de 
basistoelage noch voor de activiteitentoelage.  

- Activiteiten waarvoor een stedelijke dienst als partner of medeorganisator optreedt, 
komen niet in aanmerking voor projectbetoelaging. Partnerschap met de stad 
betekent dat de stad inspraak heeft over de inhoud van de activiteit. 



- Eénzelfde vereniging of organisatie kan jaarlijks slechts twee maal in aanmerking 
komen voor een projectgerichte toelage. De maximale toelage is beperkt tot 1000,00 
EUR per jaar. 

- Indien een toelage wordt gegeven, wordt de medewerking van het stadsbestuur 
vermeld  

 

Hoe aanvragen? 

 

De aanvraag gebeurt via de dienst Cultuur. Advies wordt gevraagd aan de cultuurraad. 
De beslissing door het college van burgemeester en schepenen m.b.t. ondersteuning van 
het ingediende project wordt medegedeeld aan de aanvrager. 
 
Aanvragen worden ingediend minimaal 1 maand voor de start van het project. Aanvragen 
voor activiteiten die plaatsvinden in hetzelfde kalenderjaar kunnen slechts ingediend 
worden tot 1 november van dat jaar. 
 

 
 


