SUBSIDIEREGLEMENT ADVIESRAAD VOOR
CULTUUR
ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN
De stad Eeklo ondersteunt de socio-culturele verenigingen zowel financieel, logistiek als materieel.
Structuur reglement
De financiële ondersteuning gebeurt via het subsidiereglement op basis van punten, opgesteld door de
adviesraad voor cultuur. Iedere vereniging heeft recht op basis- en werkingssubsidies. Daarnaast
kunnen ze ook bijkomende punten verwerven als ze extra inspanningen leveren.
Het subsidiereglement is als volgt ingedeeld:
• Basis- en werkingssubsidies
o Basissubsidie
o Werkingssubsidies:
 Ledenaantal
 Aantal ledenactiviteiten/frequentiesubsidie
 Eigen website
 Eigen tijdschrift/ledenblad/brochure/boek
•

Een beloning voor de extra inspanningen van verenigingen
o Het organiseren van podiumactiviteiten
o Participatie
 Aanwezigheid op de vergadering van de adviesraad voor cultuur
 Medewerking aan activiteiten georganiseerd door de adviesraad voor cultuur
of de cultuurdienst
o Vormingsactiviteiten voor de leden (gegeven door een externe partner)
o Samenwerking
o Inspanningen voor bijzondere doelgroepen.
De financiële middelen worden jaarlijks ingeschreven in de begroting naargelang van de beschikbare
kredieten en goedgekeurd door de gemeenteraad.
Wie kan aanspraak maken op de subsidies?
Alle verenigingen kunnen aanspraak maken op deze middelen als ze minstens één werkjaar kunnen
aantonen en al minstens één jaar ononderbroken lid zijn van de adviesraad voor cultuur.
Referteperiode + indiendatum dossier
Om aanspraak te kunnen maken op de subsidies moeten de verenigingen uiterlijk op 15 september
een dossier indienen bij de cultuurdienst (Molenstraat 36 te Eeklo of via cultuur@eeklo.be ). Dit
dossier moet opgemaakt worden op basis van de gegevens van het vorige werkjaar; dit loopt van 1
september tot en met 31 augustus. Enkel de gegevens die schriftelijk meegedeeld worden komen in
aanmerking. De verenigingen kunnen gebruik maken van het blanco-standaarddossier dat de
adviesraad voor cultuur ter beschikking stelt.
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De adviesraad voor cultuur en de cultuurdienst kunnen bij de behandeling van de dossiers alle nodige
informatie en bewijsstukken opvragen bij de betrokken vereniging.
Op basis van de aanwezigheidslijsten van de algemene vergadering wordt bepaald hoeveel punten elke
vereniging ontvangt voor haar aanwezigheid tijdens de vergaderingen van de adviesraad voor cultuur.
Procedure
De subsidieverdeling wordt voorbereid door de cultuurbeleidscoördinator en het dagelijks bestuur en
zal – voor de uitbetaling – steeds worden voorgelegd aan de raad van bestuur van de adviesraad voor
cultuur. Ook twijfelgevallen, moeilijkheden of vermoedens van fraude worden daar behandeld. Om te
komen tot de subsidiebedragen, worden de punten van alle verenigingen opgeteld en gedeeld door de
beschikbare subsidiepot.
Het uiteindelijke voorstel van de subsidieverdeling wordt in het najaar ter goedkeuring voorgelegd aan
de algemene vergadering van de adviesraad voor cultuur.
Nadien moet ook het schepencollege deze subsidieverdeling goedkeuren.
De streefdatum voor het uitbetalen van de subsidies is 31 december.

ARTIKEL 2 - BASIS- EN WERKINGSSUBSIDIE
De socio-culturele verenigingen die lid zijn van de adviesraad voor cultuur kunnen basis- en
werkingssubsidies ontvangen op voorwaarde dat:
• De vereniging haar zetel heeft in Eeklo en een culturele werking ontplooit binnen het
grondgebied van deze stad;
• De vertegenwoordiger of de plaatsvervanger van de verenigingen regelmatig aanwezig
waren op de algemene vergadering van de adviesraad van cultuur 1;
• Ze een adressenlijst van de bestuursleden neerleggen;
• Ze een adressenlijst van alle leden neerleggen of ter beschikking stellen ter inzage;
• Ze een overzicht van de culturele activiteiten in het voorbije werkjaar (1 september tot
31 augustus) meesturen;
• De vereniging een rekeningnummer heeft op haar naam;
• De vereniging de controle aanvaardt van de stad en het bestuur van de adviesraad voor
cultuur over de gegevens die betrekking hebben op het subsidiedossier.
• De vereniging geen subsidies krijgt van een andere stedelijke adviesraad.

2.1. Basissubsidie

1 zie huishoudelijk reglement; art 7, f: “Aan het mandaat van een afgevaardigde van de algemene vereniging komt
(tussentijds) een einde door een afwezigheid van het lid op drie opeenvolgende vergaderingen van de adviesraad voor
cultuur waarvoor het lid een uitnodiging ontving”.
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De basissubsidie heeft als doel de vaste kosten van een vereniging te ondersteunen. Daarom wordt er
aan elke socio-culturele vereniging die voldoet aan de bovenstaande voorwaarde 30 punten
toegekend.

2.2. Werkingssubsidie
De werkingssubsidie is een subsidie die wordt toegekend op basis van de door de socio-culturele
verenigingen ingediende gegevens. Zij heeft tot doel de vereniging te subsidiëren overeenkomstig haar
werking tijdens de voorafgaande referteperiode (1 september tot 31 augustus)
De werkingssubsidie bestaat uit 4 soorten: de ledensubsidie, de frequentiesubsidie voor activiteiten,
subsidie voor de publicatie van een tijdschrift en/of boek en/of jaarbrochure en de subsidie voor het
onderhouden van een website.
2.2.1. Ledensubsidie
De verenigingen ontvangen maximum 20 punten a.d.h.v. de grootte van hun ledenbestand.
Enkel de leden die inwoner zijn van het Meetjesland worden in rekening gebracht.
0-20 leden:
21-50 leden:
51-100 leden
101-200 leden:
meer dan 201 leden:

0
5
10
15
20

2.2.2. Frequentiesubsidie voor (leden)activiteiten
Cultuur brengt mensen samen, versterkt het samenhorigheidsgevoel en werpt een dam op tegen
individualiseren. De activiteiten van de culturele verenigingen zorgen er in belangrijke mate voor dat
mensen hun sociaal netwerk kunnen onderhouden of uitbreiden.
Onder ledenactiviteiten verstaan we de bijeenkomsten van de leden van een verenigingen; inclusief
bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen.
Dit subsidiereglement ondersteunt activiteiten van verenigingen voor de eigen leden van culturele
aard. Dit kan gaan over taal, toneel, muziek, plastische kunsten, erfgoed … en nog heel wat meer.
Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen stedelijke en niet-stedelijke infrastructuur.
Onder de stedelijke infrastructuur vallen; CC De Herbakker, het jeugdcentrum, de Kunstacademie
Beeld Woord Muziek, het stadskantoor, LDC Zonneheem, de sporthal en het zwembad.
De Eeklose verenigingen kunnen deze sites huren aan een kortingstarief.
Verenigingen die ledenactiviteiten organiseren in niet-stedelijke infrastructuur: bv. een eigen lokaal,
infrastructuur van een privé persoon of horeca, de ruimtes die de kerkfabriek of het OCMW (bv. de
Zuidkaai) ter beschikking stelt; … krijgen hiervoor een hoger puntenaantal. Zij moeten hiervoor vaak
een hogere vergoeding betalen.
Verenigingen die zowel ledenactiviteiten organiseren in stedelijke als niet-stedelijke gebouwen,
kunnen een combinatie maken tussen de twee systemen. Het maximaal aantal punten is vastgelegd op
32. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de punten die verenigingen kunnen verdienen
met hun ledenactiviteiten.
AANTAL
LEDENBIJEENKOMSTEN

IN STEDELIJKE
INFRASTRUCTU
UR

0-5 ledenbijeenkomsten
6-10 ledenbijeenkomsten

0
5
3

IN NIETSTEDELIJKE
INFRASTRUCTU
UR
0
7

11-20 ledenbijeenkomsten
21-30 ledenbijeenkomsten
Meer dan 30 ledenbijeenkomsten

10
20
30

12
22
32

2.2.3. Subsidie voor de publicatie van een tijdschrift of boek of brochure
Culturele verenigingen die het afgelopen werkjaar extra inspanningen gedaan hebben om:
• Een tijdschrift of het ledenblad van de plaatselijke afdeling uit te geven dat minimum
2 keer per jaar verschijnt
• Een jaarbrochure op te maken;
• Een boek te schrijven
Kunnen hiervoor maximum 5 punten ontvangen.
Flyers en programmabrochures voor eenmalige evenementen komen niet in aanmerking voor deze
subsidie.
2.2.4. Subsidie voor het onderhouden van een website.
Culturele verenigingen die het afgelopen werkjaar in het bezit waren van een eigen website, ontvangen
hiervoor ook maximum 5 punten.

ARTIKEL 3 - EEN BELONING VOOR DE EXTRA INSPANNINGEN VAN DE CULTURELE
VERENIGINGEN
3.1. Het organiseren van podiumactiviteiten
Podiumactiviteiten zijn publiek toegankelijke activiteiten zoals (straat)theater, filmvoorstellingen,
dansvoorstellingen, cabaretvoorstellingen, circusoptredens, muziekoptredens, voordrachten, lezingen
en tentoonstellingen.
De Eeklose culturele verenigingen kunnen extra subsidiepunten ontvangen (maximaal 24 punten)
indien zij het voorbije werkjaar zelf podiumactiviteiten hebben ingericht op het grondgebied van
Eeklo. Bij de puntenverdeling wordt ten eerste onderscheid gemaakt tussen het optreden als
organisator, als uitvoerder of als beide. Hierbij ontvangt de laatste categorie het hoogst aantal punten.
Ten tweede wordt onderscheid gemaakt tussen het gebruik van stedelijke en niet-stedelijke
infrastructuur (zie punt 2.2.2.). Een vereniging kan voor maximaal drie activiteiten punten krijgen.

ROL
ORGANISATIE
Organisator
Uitvoerder

AANTAL
PODIUMACTIVITEITEN
1 activiteit
2 activiteiten
3 activiteiten en meer
1 activiteit
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IN STEDELIJKE
INFRASTRUCTUUR

IN NIET-STEDELIJKE
INFRASTRUCTUUR

3
6
9
5

4
8
12
6

Organisator en
uitvoerder

2 activiteiten
3 activiteiten en meer
1 activiteit
2 activiteiten
3 activiteiten en meer

10
15
7
14
21

12
18
8
16
24

3.2. Participatie
Elke culturele vereniging verdient punten door:
• Aanwezigheid op de algemene vergadering van de adviesraad voor cultuur.
Elke vereniging kan 3 punten ontvangen per bijgewoonde algemene vergadering met een
maximum van 9 punten per werkjaar.
• Door de actieve medewerking bij activiteiten georganiseerd door de adviesraad voor cultuur
of de cultuurdienst.
Elke vereniging kan maximum 5 punten per lid ontvangen met een maximum van 20 punten
per werkjaar.

3.3. Vormingsactiviteiten
Onder vorming wordt verstaan: “een samenhangende opleiding voor de verantwoordelijken van de
verenigingen die zich bezig houden met het ontwikkelen van culturele activiteiten door een externe
partner- of vormingsinstelling.” Hiervoor kunnen ze 10 punten ontvangen.
Het is nodig om bewijsstukken of een verklaring hierover bij de aanvraag te voegen.

3.4 Samenwerking
Iedere culturele vereniging die tijdens het voorbije werkjaar structureel heeft samengewerkt met
andere partners voor het bereiken van een gemeenschappelijk doel, kan maximaal 10 punten
ontvangen.
Het kan gaan over:
• Procesmatige samenwerking (bv. een langdurig proces, een structurele samenwerking, ..
• Projectmatige samenwerking (bv. de organisatie van een gezamenlijk project)
Het is nodig om bewijsstukken of een verklaring hierover bij de aanvraag te voegen.

3.5 Inspanningen voor bijzondere doelgroepen
Culturele verenigingen kunnen een extra tegemoetkoming ontvangen indien zij in hun reguliere
werking aandacht hebben geschonken aan het betrekken van bijzondere doelgroepen zoals personen in
armoede (bv. houders van de KomUitPas), personen met een fysieke of mentale beperking,
allochtonen, … Het louter financieel ondersteunen van bijzondere doelgroepen is niet voldoende.
Indien de nodige bewijsstukken en/of verklaringen zijn toegevoegd aan het aanvraagdossier kan een
vereniging hiervoor 10 punten ontvangen.

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN AAN DIT REGLEMENT
De algemene vergadering van de adviesraad voor cultuur zal dit subsidiereglement op geregelde
tijdstippen evalueren en indien nodig bijsturen. Wijzigingen worden steeds ter goedkeuring voorgelegd
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aan de algemene vergadering, het schepencollege en de gemeenteraad.
De gemeenteraad kan maar wijzigingen aanbrengen aan dit subsidiereglement, na voorafgaande
besprekingen met de adviesraad voor cultuur. Deze zal tevens gevraagd worden om hierover een
schriftelijk advies uit te brengen.

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 juni 2017
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