Reglement voor de erkenning en subsidiëring van
Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie
(geadviseerd door de culturele raad op 16/01/2018 en goedgekeurd in de gemeenteraad van 29/01/2018 )

Algemene bepalingen
Artikel 1
Het gemeentebestuur van Ardooie kan jaarlijks subsidies verlenen aan de erkende sociaal-culturele
verenigingen van Ardooie, binnen de perken van de kredieten voorzien op de gemeentebegroting.
De erkenning en de subsidiëring gebeuren volgens de voorwaarden die in dit reglement zijn
vastgelegd.
Artikel 2
De gemeenteraad verbindt er zich toe advies in te winnen bij het dagelijks bestuur van de culturele
raad inzake subsidies aan verenigingen, die wegens hun aard en werking aangesloten zijn bij de
culturele raad en de algemene vergadering bijwonen.
Artikel 3
De gemeenteraad verbindt er zich toe de globale dotatie voor cultuur te bepalen na advies van het
dagelijks bestuur van de culturele raad.
Artikel 4
Het bibliotheekwezen valt buiten de globale dotatie van de culturele raad en wordt door de
gemeenteraad afzonderlijk gesubsidieerd.

Toepassingsgebied
Artikel 5
Dit reglement is van toepassing op de plaatselijke sociaal-culturele verenigingen. Hiermee worden de
verenigingen bedoeld die in Ardooie actief zijn in één van de volgende gebieden:
1. amateurkunstbeoefening ;
2. volksontwikkelingswerk ;
3. culturele vrijetijdsbesteding ;

Erkenning
Artikel 6
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist indien een vereniging erkend wordt als een
sociaal-culturele vereniging. Hiertoe dient advies gevraagd te worden aan het dagelijks bestuur van

de culturele raad. Alle verenigingen die voor het in werking treden van dit reglement tot de culturele
raad behoorden, behoren automatisch tot de erkende verenigingen.
Artikel 7
Om erkend te worden en te blijven moet een vereniging voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. sociaal-culturele activiteiten organiseren in Ardooie en openstaan voor de Ardooise
bevolking;
2. haar zetel in Ardooie hebben en bewijzen dat minstens de helft van de bestuursleden
in Ardooie woont.
Verenigingen met commerciële doeleinden kunnen niet als sociaal-culturele vereniging erkend
worden.
Politieke partijen, vakbonden en mutualiteiten die sociaal-culturele activiteiten organiseren kunnen
niet gesubsidieerd worden.
Een vereniging komt in aanmerking voor erkenning na één jaar sociaal-culturele werking.

Subsidies
Artikel 8
Een erkende sociaal-culturele vereniging kan per werkjaar een subsidie ontvangen van het
gemeentebestuur. Deze subsidie wordt samengesteld uit een forfaitair subsidiebedrag (afhankelijk
van het type vereniging) en een aanvullende werkingssubsidie (afhankelijk van de activiteiten die zij
ontwikkelden in het voorbije werkjaar).
Een werkjaar loopt van januari tot december.
Artikel 9
Forfaitaire subsidie
De forfaitaire subsidie is afhankelijk van het type vereniging. Het College van Burgemeester en
Schepenen bepaalt bij erkenning van de vereniging, na advies van de cultuurraad, onder welke
categorie de vereniging valt.
Erfgoedvereniging
Wijk/buurtcomité
Socio-culturele vereniging
Harmonie
Fotoclub
Koor
Kunstvereniging
Toneelvereniging

Artikel 10
Werkingssubsidie

€ 300
€ 18
€ 108
€ 50/lid
€ 216
€ 150
€ 192
€ 150

De aanvullende werkingssubsidie wordt verdeeld op basis van een puntenstelsel. De waarde van een
punt wordt bepaald door het totale bedrag van de werkingssubsidie te delen door het totale aantal
behaalde punten van alle verenigingen samen. De uitkomst van deze deling is de waarde van één
punt.
Iedere sociaal-culturele vereniging krijgt een subsidie toegekend ter waarde van het aantal punten
dat zij heeft behaald volgens onderstaande waarde toekenning:
punten
1
10
50
25
50
250
5
25
25
50
100
250
500
750
1000
100
250
50
100

Lid
Vergadering
Vertegenwoordiging in dagelijks bestuur v/d cultuurraad
Gesloten activiteit buiten de gemeente
Gesloten activiteit binnen de gemeente
Uitgifte van een jaarboek
Vorming per lid per dag
Samenwerken met een vereniging uit een andere gemeente
Gratis ondersteunen van activiteit van andere lokale vereniging
Reeks
Openbare activiteit minder dan 100 aanwezigen
Openbare activiteit meer dan 100 aanwezigen
Openbare activiteit meer dan 250 aanwezigen
Openbare activiteit meer dan 500 aanwezigen
Deelname aan een erkend tornooi/wedstrijd
Gratis opluisteren van activiteit van lokale vereniging
Opdracht op verzoek van gemeentebestuur of kerkfabriek
Tentoonstelling
Actuele gegevens op Uit in Ardooie en www.ardooie.be

Artikel 11
A. Voor koepelverenigingen wordt het ledenaantal niet in rekening gebracht.
B. Maximum 10 vergadering per werkjaar komen in aanmerking.
C. Het is mogelijk om meerdere vertegenwoordigers van 1 vereniging in het dagelijks bestuur af
te vaardigen. Een lid van het dagelijks bestuur kan maximum 1 vereniging
vertegenwoordigen.
D. Vorming is het volgen van een infosessie of opleiding om de interne werking en structuur van
de vereniging te bevorderen.
E. Een openbare activiteit is een activiteit waar minimum 50 % niet-leden aanwezig zijn.
F. Voor gezamenlijke activiteiten van lokale verenigingen wordt het puntenaantal evenredig
verdeeld over het aantal betrokken verenigingen.
G. Verenigingen die in een werkjaar geen gesloten of openbare activiteit georganiseerd hebben,
ontvangen voor dat werkjaar geen forfaitaire subsidie en geen werkingssubsidie.
H. Activiteiten met een uitgesproken commercieel karakter komen niet in aanmerking.
I. De leden van een muziekvereniging worden niet in rekening gebracht bij de
werkingssubsidie, gezien deze al in rekening gebracht worden ter bepaling van de forfaitaire
toelage.

Artikel 12
Een aanvraag voor een subsidie dient te gebeuren volgend op het werkjaar. Hiervoor vult de
vereniging een formulier in, toegestuurd door het gemeentebestuur. Bij het formulier voegt de
vereniging:
1. een activiteitenverslag op de daartoe bestemde formulieren;
2. alle mogelijke materiaal (zoals uitnodigingen, affiches, folders, krantenknipsels, tijdschrift,
lijst bestuursleden en leden, aankondiging infoblad,...) dat bewijzen aanbrengt voor de
vermelde activiteiten.
Met laattijdige ingediende aanvragen wordt geen rekening gehouden.
Artikel 13
Ieder werkjaar wordt een algemene vergadering georganiseerd met alle vereniging aangesloten bij
de cultuurraad. De verenigingen ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging.
Indien de vereniging niet vertegenwoordigd is op die algemene vergadering, wordt het totale
subsidiebedrag voor dat werkjaar met 33 % verminderd.
De vereniging kan zich vooraf verontschuldigen. Het dagelijks bestuur van de cultuurraad bepaalt of
de verontschuldiging ontvankelijk is. Indien dit ontvankelijk is, behoudt de vereniging haar volledige
subsidie.

Uitbetaling van de subsidies
Artikel 14
Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt na ontvangst van het advies van de culturele
raad het bedrag van de subsidies.
Artikel 15
De subsidie wordt aan de verenigingen uitgekeerd overeenkomstig de gedragsregelen van de
gemeentelijke boekhouding, door overschrijving op post- of bankrekening.
Artikel 16
Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of indien de voorwaarden van dit subsidiereglement
niet zijn nageleefd, kan het College van Burgemeester en Schepenen de op grond van deze regeling
toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de betrokken organisatie en deze van
verdere betoelaging uit sluiten.

