Subsidiereglement
voor socio-culturele of kunstzinnige ideeën
Artikel 1: Algemene bepalingen
Het gemeentebestuur van Balen kan jaarlijks subsidies verlenen aan socio-culturele of
kunstzinnige initiatieven die georganiseerd worden door een groep in de gemeenschap van
Balen, of door één of meerdere kunstenaars, en dit binnen de perken van de kredieten voorzien
op het budget.
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: Doel van de subsidie: uitdagingen aangaan en een duwtje in de rug.
Met dit reglement wenst de gemeente Balen ondernemerschap te stimuleren op socio-cultureel
en kunstzinnig vlak.
Heb je als individu, vereniging, groep, comité, … een idee om eens iets uitdagends te doen voor
de gemeenschap van Balen, iets dat je nog niet gedaan hebt, iets dat een extra uitdaging is voor
je groep of jezelf?
Dan wil de gemeente dit graag mee mogelijk maken door middel van een duwtje in de rug!
Artikel 3: Wie komt in aanmerking?
§1. Elk individu, elke (tijdelijke) vereniging, organisatie, comité, kunstenaar(sgroep),... actief in
Balen (Wezel, Kerkhoven), kan een subsidie bekomen indien voldaan wordt aan de
voorwaarden zoals vermeld in dit reglement.
§2. Zijn uitgesloten van subsidies via dit reglement: politieke partijen, vakbonden,
mutualiteiten, beroepsverenigingen, gemeentelijke diensten, gemeentelijk
verzelfstandigde agentschappen (bv. Recreatie- en Natuurpark Keiheuvel GEVA vzw),
gemeentelijke adviesraden en verenigingen of organisaties die hun werkingsmiddelen
rechtstreeks van de gemeente krijgen (bv. VVV Balen vzw, Erfgoed Balen vzw, Olmense
Vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis vzw,…).
§3. Verenigingen die voor hun initiatief reeds subsidie krijgen van de gemeente kunnen voor
dat initiatief geen subsidie krijgen via dit reglement.
Artikel 4: Administratieve voorwaarden om in aanmerking te komen
- Het initiatief gaat door in Balen (Wezel, Kerkhoven). Indien er op het grondgebied van
Balen niet de nodige accommodatie aanwezig is voor het initiatief, kan hiervan
afgeweken worden.
- Het betreft geen zuiver commercieel of consumptiegericht initiatief.
- Het initiatief heeft een openbaar karakter.
- Op alle publiciteit wordt het logo van de gemeente Balen duidelijk vermeld. Dit logo is
te vinden op www.balen.be.
- Om opgedane ervaringen bij het initiatief te delen, engageert de organisatie zich om op
de algemene vergadering of tijdens een deelvergadering van de cultuurraad (naargelang
de relevantie) te komen getuigen wat met de verkregen subsidies werd gerealiseerd, wat
dit heeft opgeleverd voor de organisatie, de omgeving en de gemeenschap.
- Een organisatie/vereniging/comité/individu/… kan maximum 1x per kalenderjaar beroep
doen op deze subsidies.
- Voor eenzelfde initiatief kan slechts meerdere keren beroep worden gedaan op deze
subsidieregeling, mits er in de herhaling een nieuwe uitdaging aanwezig is zoals bedoeld
in artikel 2. In elk geval kan eenzelfde initiatief maximum 3 x gebruik maken van deze
subsidies.

Artikel 5: Waaraan moet het initiatief inhoudelijk voldoen om subsidies te kunnen
krijgen?
- Het initiatief dat je voorstelt is duidelijk anders dan de reguliere werking. Het initiatief is
dus een uitdaging voor de organisator en vraagt ondernemerschap.
- De gemeente verwacht dat met het extra geld dat een organisator op deze manier
verkrijgt ook iets extra gebeurt.
- Er wordt een extra inspanning geleverd door de organisatie, iets wat mogelijk ook extra
inkomsten genereert. Er worden niet enkel kosten gedekt, maar we belonen omdat je
net iets extra doet.
De volgende elementen zijn geen bepalende voorwaarden, maar wel pluspunten in de
beoordeling:
- Samenwerking met anderen is een pluspunt. Door samen een organisatie aan te gaan,
ontdek je nieuwe manieren van werken, andere invalshoeken. Dit kan verrijkend zijn
voor de organisatie.
- Moeite doen om een publiek te bereiken dat je anders niet bereikt en duidelijk maken
hoe je dat wil doen.
- Het initiatief heeft een gemeenschapsvormend karakter. Dit betekent dat het initiatief
gericht is op het versterken en vernieuwen van het sociale weefsel en op groepsvorming
met het oog op een democratische, solidaire, open en cultureel diverse samenleving.
- Het initiatief bevordert de gemeentelijke culturele uitstraling.
Artikel 6: Een eerste prille idee ontwikkelen voor een initiatief? Dat kan!
- We willen je de gelegenheid geven om in een eerste fase een idee te ontwikkelen.
Misschien heb je een geweldig idee, maar heb je toch even iemand nodig om mee rond
de tafel gaan te zitten en hieraan zijn mogelijk kosten verbonden. Of je hebt iets anders
nodig om dit idee te kunnen uitwerken, en hieraan zijn kosten verbonden.
- Hiervoor voorzien we een mogelijke tussenkomst van maximum 200 euro.
- De tussenkomst gebeurt o.b.v. facturen of andere bewijsstukken voor kosten die
gemaakt zijn, en wordt uitgekeerd via dit reglement.
- Loopt na deze eerste verkennende fase het idee toch op een sisser af? Dat kan! Wie niet
waagt, niet wint. Dat heeft geen invloed op de tussenkomst in deze kosten.
Artikel 7: Hoe deze subsidie aanvragen?
Er zijn 2 manieren om in te stappen in deze subsidieregeling:
- Mogelijkheid 1: Je hebt een idee. Je toetst je idee af met de subsidiecommissie, die
maandelijks samen komt.
o De subsidiecommissie geeft mogelijk extra input bij je idee, misschien is er extra
ondersteuning ergens mogelijk of samenwerkingen waar je nog niet aan had
gedacht, of een extra dimensie in je initiatief waar je nog niet had bij stilgestaan.
o De subsidiecommissie geeft dan een eerste principiële goedkeuring of geeft als
advies om je idee nog verder te laten rijpen.
o Wanneer er een principiële goedkeuring volgt, wordt je idee ter advies
voorgelegd aan de cultuurraad,
o en vervolgens ter goedkeuring aan het schepencollege.
Wanneer het idee sowieso al rijp genoeg is, kan je ook onmiddellijk mogelijkheid 2
kiezen.
- Mogelijkheid 2: krijgt je initiatief meer concreet vorm, begin je zicht te krijgen op kosten
en opbrengsten, dan is het tijd om het subsidiedossier verder te concretiseren.
o Dit gebeurt aan de hand van een standaardformulier (e-loket of www.balen.be)
o Minimum 3 maanden voor het initiatief te bezorgen aan de subsidiecommissie
via de cultuurbeleidscoördinator.
o De subsidiecommissie geeft een definitieve goedkeuring.
o Het dossier wordt ter advies voorgelegd aan de cultuurraad,

o en vervolgens ter goedkeuring aan het schepencollege.
o De eerste schijf van je subsidiebedrag wordt gestort.
Je kan in elk geval steeds contact opnemen met de cultuurdienst voor verdere informatie.
Artikel 8: Subsidiecommissie
§1. Elk dossier wordt samen met de organisator door een subsidiecommissie besproken.
§2. De subsidiecommissie bestaat uit 5 leden en een secretaris. De secretaris is de
cultuurbeleidscoördinator. Deze is niet stemgerechtigd.
§3. De subsidiecommissie wordt door het college van burgemeester en schepenen aangeduid, op
advies van de cultuurraad. Bij de samenstelling van de subsidiecommissie dient rekening te
worden gehouden met volgende voorwaarden:
o Ruimdenkende personen
o Zowel mannen als vrouwen
o Evenwichtig samengesteld naar achtergrond
o 2 leden uit het bestuur van de cultuurraad, 2 externen
§4. De leden van de subsidiecommissie blijven lid van deze commissie gedurende minstens drie
subsidiejaren.
5.
De subsidiecommissie komt elke maand samen, behalve in juli en augustus.
Artikel 8: Subsidiebedrag
§1. Het maximum bedrag per initiatief bedraagt € 1.500.
§2. Het subsidiebedrag wordt bepaald aan de hand van het subsidiedossier en de opgegeven
begroting, alsook de meerwaarde van het initiatief zoals vermeld in artikel 5. Kosten die in
aanmerking komen, staan vermeld op het aanvraagformulier.
Artikel 9: Uitbetaling
§1. Een eerste schijf van 50% van het bij aanvraag door het schepencollege toegekende bedrag
wordt op de rekening van de aanvrager gestort, en dit ten vroegste in het jaar waarin het
initiatief plaatsvindt.
§2 Indien door de aard van het initiatief en op basis van een duidelijke staving door de
aanvrager, deze eerste schijf van 50% onvoldoende blijkt te zijn om de voorbereidingen van
het initiatief financieel rond te krijgen, kan het schepencollege beslissen om van deze
verhouding af te wijken tot een maximum van 70% voor de eerste schijf.
§3. Ten laatste drie maanden na afloop van het initiatief dient de aanvrager de afrekening en
bijlagen in op de daartoe voorziene formulieren. Deze formulieren zijn te vinden op
www.balen.be onder cultuurdienst, of in VC De Kruierie.
Deze afrekening bestaat uit: een financieel overzicht, de nodige bewijsstukken bij dit
financieel overzicht en een verslag van het initiatief.
§4. Indien het initiatief niet doorgaat, wordt de volledige eerste schijf sowieso teruggevorderd.
§5. Wanneer een initiatief winst maakt en deze winst is groter dan het principieel toegekend
subsidiebedrag, dan zal het subsidiebedrag teruggevorderd of beperkt worden. De winst
moet echter in voorkomend geval wel minimum het principieel toegekende subsidiebedrag
blijven.
Voorbeeld 1:
Netto inkomsten =
600,00 euro
Subsidie =
300,00 euro (uitbetaald in 2 schijven van 150,00 euro)
Winst =
900,00 euro
In voorkomend geval wordt 300,00 euro subsidie teruggevorderd, aangezien dan
nog steeds de winst (900,00 – 300,00 euro = 600,00) minimum het toegekend
subsidiebedrag (300,00) blijft.
Voorbeeld 2:
Netto inkomsten =
200,00 euro
Subsidie =
300,00 euro
Winst =
500,00 euro
In voorkomend geval wordt slechts 200,00 euro teruggevorderd, aangezien
anders de winst lager is dan het toegekend subsidiebedrag.

§6.
§7.

De gemeentelijke overheid kan een administratieve en financiële controle (met inbegrip
van een onderzoek en controle ter plaatse) laten uitvoeren.
Bij niet nakomen van bepalingen in dit reglement, kan overgegaan worden tot annulering
van de subsidiëring door de subsidiërende overheid. Eventuele uitbetalingen zullen in
voorkomend geval teruggevorderd worden.

Artikel 10: Samenwerkingsverbanden
§1. Indien twee of meer erkende verenigingen/organisaties/kunstenaars samenwerken:
- treedt één van de partners voor het geheel als subsidieaanvrager op
- wordt de subsidie aan de organisator die als subsidieaanvrager optreedt toegekend
en uitbetaald
- regelen de partners onderling de verdeling van de subsidie
Artikel 11: Betwisting
Bij betwisting over de toekenning van subsidies is het mogelijk beroep aan te tekenen. De
organisator die zich tekortgedaan voelt, richt daartoe een gemotiveerd schrijven aan het college
van burgemeester en schepenen, dat hierover advies vraagt aan de subsidiecommissie, en
vervolgens aan de cultuurraad. Indien van dit advies wordt afgeweken, motiveert het college
van burgemeester en schepenen zijn beslissing.
Artikel 12: Werking
Dit reglement gaat in voege vanaf 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2019.

