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Goedkeuring te hechten aan de reglementen werkingssubidies voor sociaal-culturele verenigingen 2014 2019
Samenvatting
De gemeenteraad keurde in zitting van 06/01/2005 de vernieuwde reglementen voor de berekening van de
werkingssubsidies van de sociaal culturele en kunstenverenigingen goed. De werkingssubsidies binnen de
cultuursector worden sindsdien volledig berekend op basis van de gepresteerde werking van het voorbije
werkingsjaar aan de hand van een puntensysteem. Verenigingen die een actief en creatief jaar aantonen worden
hiervoor beloond.
Op basis van de verwerking van de binnengebrachte subsidieformulieren werden de reglementen de jaren nadien
in beperkte mate bijgeschaafd en geoptimaliseerd. Deze aanpassingen gebeurden steeds in samenspraak met
en na advies cultuurraad.
De gemeenteraad wordt gevraagd het reglement werkingssubsidies voor sociaal-culturele verenigingen te
verlengen van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019.
Motivering
Voorgeschiedenis
- Gemeenteraadsbeslissing 06/11/2005:
Werkingssubsidies culturele verenigingen – nieuwe reglementen
- Gemeenteraadsbeslissing 01/09/2008:
Goedkeuring te hechten aan de werkingssubsidies voor sociaal-culturele en kunstenverenigingen
- Gemeenteraadsbeslissing 26/01/2009:
Goedkeuring te hechten aan de gewijzigde reglementen werkingssubsidies voor sociaal-culturele en
kunstenverenigingen
- Collegebeslissing 20/05/2010:
Kennisname gewijzigd reglement werkingssubsidies kunstenverenigingen
- Gemeenteraadbeslissing 7/6/2010
Goedkeuring te hechten aan het gewijzigd subsidiereglement sociaal-culturele en kunstenverenigingen
2010-2013
Juridische grond
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen.
Argumentatie
Het Turnhoutse stadsbestuur vindt het belangrijk om het Turnhoutse vereningsleven te ondersteunen. Een van
de middelen die hiervoor ingezet wordt, is het uitreiken van werkingssubsdies. De verdeling van de
werkingssubsidies voor de sociaal culturele verenigingen gebeurt op basis van een aantal vastgelegde criteria en
een daaraan gekoppeld puntensysteem. Er worden punten verdeeld voor de interne (gemeenschapsvorming,
cultuurparticipatie,…) en externe werking (publiek toegankelijke activiteiten) van de vereniging, de communicatie
die gevoerd wordt, het al dan niet verzekeren van de eigen leden en het feit of de vereniging een vzw is. Actieve
verenigingenf worden met punten beloond voor hun manier van werken. De puntenaantallen worden uiteindelijk

omgezet naar financiële middelen.
De ervaringen uit het verleden wijzen uit dat deze manier van subsidieverdelen werkt. De inspanningen de
gevraagd worden aan het verenigingsleven om de formulieren in te vullen als de inspanningen die nodig zijn om
alle gegevens te verwerken zijn aanvaardbaar.
Besluit
De gemeenteraad verlengt de gewijzigde reglementen werkingssubsidies sociaal-culturele verenigingen van 1
januari 2014 tot en met 31 december 2019.
De stad verbindt er zich toe om voor de duur van deze overeenkomst een toelage te voorzien van 9.150 euro,
onder voorbehoud van de goedkeuring van dit bedrag in de begroting.

REGLEMENT
WERKINGSSUBSIDIES
VERENIGINGEN 2014 - 2019

SOCIAAL-CULTURELE

artikel 1: grondslag
Onder de hierna vermelde voorwaarden kan een subsidie worden verleend aan sociaal-culturele verenigingen die
hun werking hoofdzakelijk ontplooien op het grondgebied van de stad Turnhout en waarvan de maatschappelijke
zetel in Turnhout gevestigd is.
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen.
artikel 2: beperking

Dit reglement eindigt op 31 december 2019. . De stad verbindt er zich toe om voor de duur van deze
overeenkomst een toelage te voorzien van 9.150 euro, onder voorbehoud van de goedkeuring van dit
bedrag in de begroting
artikel 3 : toepassingsgebied

Om een subsidiebedrag te kunnen bekomen, dient de vereniging te voldoen aan onderstaande
bepalingen:
3.1 onder dit reglement vallen sociaal-culturele verenigingen. Ze stellen in hun doelstellingen en in hun werking
volgende aspecten centraal:
cultuurspreiding;
cultuurparticipatie;
gemeenschapsvorming.
Deze subsidielijn betoelaagt geen kunstcreatie-verenigingen.
3.2 Vormvereisten
Om in aanmerkingen te komen voor deze subsidie moet de vereniging aan volgende vormvereisten voldoen:
lid zijn van het Forum Cultuur;
maatschappelijke zetel hebben in Turnhout;
opgericht door private personen en geen winst- of handelsdoeleinden hebben;
een culturele werking in de stad Turnhout bewijzen van minstens één jaar;
artikel 4 : subsidiebedrag
4.1. Sociaal-culturele verenigingen ontvangen een werkingssubsidie op basis van volgende criteria en
puntensysteem:
1. INTERNE WERKING VAN DE VERENIGING
1.1. Gemeenschapsvorming:
het samenbrengen van leden van een vereniging met activiteiten
die vallen binnen de dagelijkse werking van de vereniging

10 punten

(clubwerking, bestuursvergadering, ledenfeest, kinderfeest, …) – maximum 50 activiteiten
1.2. Cultuurparticipatie:
het deelnemen aan een cultuurspreidende activiteit georganiseerd door anderen
met minimum 10 personen (theatervoorstelling, bezoek aan een tentoonstelling, filmavond, …)
1.3. Organiseren van vormingsactiviteiten voor de eigen leden op niet systematische basis
waarvoor een externe lesgever wordt geëngageerd
a. vormingsdag
b. vormingsreeks met zelfde thema
2. EXTERNE WERKING VAN DE VERENIGING (=niet enkel voor de eigen leden)
2.1. Het organiseren van cultuurspreidende activiteiten voor een ruim publiek in Turnhout
bijvoorbeeld een productie, tentoonstelling, optreden, lezing, voordracht, …
maximum 15 activiteiten
2.2. Het organiseren van een activiteit (vorming, voordracht, lezing, … ) op niet-professionele
basis, op vraag van derden, in opdracht van de eigen vereniging
maximum 15 activiteiten
3. CULTUURCOMMUNICATIE
a. website
b. elektronische nieuwsbrief (minimum 4x per jaar)
c. papieren nieuwsbrief / ledentijdschrift (minimum 4x per jaar)
d. plaatst gegevens en activiteiten op de UiTdatabank
4. VERZEKERING
burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor de eigen leden
5. de vereniging is een VZW
- eigen initiatief
- via koepel
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4.2. berekening subsidiebedrag
●
totaal bedrag voorzien in de begroting voor deze subsidielijn
= waarde in euro van één punt
som van alle punten toegekend aan alle verenigingen
●
subsidiebedrag = waarde van één punt x aantal punten van de vereniging
4.3. Activiteiten of publicaties die vanuit andere stedelijke subsidielijnen reeds betoelaagd werden,
komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
4.4. Verenigingen die voor hun totale werking reeds vanuit andere stedelijke subsidielijnen betoelaagd
worden, komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
artikel 5: indiening
5.1. Elke aanvraag moet aan het college van burgemeester en schepenen worden gericht en bevat minimaal
volgende onderdelen:
het ingevulde aanvraagformulier;
de in het aanvraagformulier gevraagde bewijsstukken.
5.2. Een werkingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Subsidie wordt dus verleend op basis van
activiteiten van het voorbije werkingsjaar.
5.3. Deadline voor het indienen van de aanvraag is 1 november onmiddellijk aansluitend op het werkingsjaar.
Laattijdige aanvragen worden niet behandeld.
artikel 6 : beoordeling en beslissing
De cultuurbeleidscoördinator behandelt het dossier en geeft advies aan het schepencollege.
Het schepencollege neemt de beslissing.
artikel 7 : betaling
Het stadsbestuur zal slechts een subsidie uitbetalen indien aan alle vereisten van dit reglement voldaan is.

artikel 8 : naamvermelding stadsbestuur
In de externe communicatie zal de vereniging het stadslogo en / of volgende tekst vermelden:
“naam vereniging wordt ondersteund door de stad Turnhout”.
artikel 9 : controle
Het stadsbestuur heeft steeds het recht te controleren of het ingediende dossier correct en waarheidsgetrouw is.
Dit gebeurt door de cultuurbeleidscoördinator en zijn medewerkers.
artikel 10 : betwisting
In geval van betwisting zal de betrokkene gehoord worden door de cultuurbeleidscoördinator en de voorzitters
van de Cultuurraad en het Forum Cultuur.
Zij formuleren een advies.
Het college neemt een beslissing.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
Opvolging
Origineel
Kopie

Cultuurcoördinatie
Cultuurraad, Forum Cultuur
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