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REGLEMENT: 

 
ERKENNING EN SUBSIDIERING  

VAN DE CULTURELE EN  
SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN 

VAN LONDERZEEL 

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 24/09/2002 

 

Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 27/10/2015 

 

 

ALGEMEEN 

Artikel 1: Algemene bepalingen 

Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten wordt onder de 

hiernavolgende voorwaarden een gemeentelijke toelage verleend aan de niet-professionele 

culturele en sociaal-culturele verenigingen. 

Artikel 2: Toepassingsgebied 

Dit reglement is enkel van toepassing op de gemeentelijke culturele en sociaal-culturele 

verenigingen die erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen op advies 

van de cultuurraad. 

Verenigingen die via een ander gemeentelijk kanaal subsidies ontvangen voor hun 

activiteiten kunnen hiervoor geen beroep meer doen op dit reglement. 

Artikel 3: Erkenning 

Het college van burgemeester en schepenen beslist of een vereniging erkend wordt als 

culturele of sociaal-culturele vereniging. Dit gebeurt op advies van de cultuurraad. 

Artikel 4: Erkenningsvoorwaarden 

Om erkend te worden en te blijven, moet een vereniging voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 

1. Culturele en sociaal-culturele activiteiten organiseren in Londerzeel die openstaan voor 

de Londerzeelse bevolking. 

2. Haar zetel hebben in Londerzeel en bewijzen dat minstens de helft van de 

bestuursleden woonachtig is in de gemeente Londerzeel. 

Verenigingen met commerciële doeleinden kunnen niet als culturele of sociaal-culturele 

verenigingen erkend worden. 

Politieke partijen, vakbonden, mutualiteiten en beroepsverenigingen die sociaal-culturele 

activiteiten organiseren kunnen niet gesubsidieerd worden. 
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AANVRAAGPROCEDURE 

Artikel 5: Erkenningsaanvraag 

Om erkend te worden moet een vereniging een aanvraag tot erkenning indienen op het 

daartoe voorziene aanvraagformulier. 

De aanvraag moet volgende documenten bevatten: 

- de statuten of – als deze er niet zijn – de doelstellingen van de vereniging (enkel bij de 

eerste aanvraag of bij wijziging) 

- lijst van de bestuursleden met naam en adres 

- een beknopt verslag van het werkingsjaar dat loopt van september tot augustus. 

De datum van ontvangst van aanvraag telt als aanvang voor de berekening van de 

subsidies. 

SUBSIDIES 

Artikel 6: Basissubsidies 

Erkende culturele en sociaal-culturele verenigingen ontvangen jaarlijks een forfaitair 

bedrag als basissubsidie op voorwaarde dat zij een werking kunnen aantonen.  

De basissubsidie wordt  bepaald op € 25 per vereniging.  

Artikel 7: Jubilerende verenigingen 

Er wordt een subsidie voor jubilerende verenigingen voorzien met een vaste toelage van: 

 Voor een 25 jarig bestaan: € 100 

 Daarna opnieuw per 25 jarig bestaan een toelage van € 100. 

Artikel 8: Werkingssubsidies 

Elke erkende culturele of sociaal-culturele vereniging kan ook een werkingssubsidie 

krijgen. De subsidies worden toegekend voor een werkingsjaar. De berekening gebeurt 

echter op basis van de activiteiten die georganiseerd worden tussen 1 september van het 

voorbije jaar en 31 augustus van het huidige jaar (werkingsjaar). 

De activiteiten die in aanmerking komen, moeten openstaan voor de Londerzeelse 

bevolking en mogen niet uitgesproken commercieel van aard zijn (modeshows, 

handelsbeurzen …). 

8.1. Verdeling 

Het budget voor werkingssubsidie is het totaal begrote subsidiebedrag verminderd met de 

basissubsidie en het bedrag besteed aan de jubilerende verenigingen. Deze vorm van 

subsidie wordt verdeeld op basis van een puntenstelsel.  

8.2. Procedure 

a)  De aanvraagformulieren worden ieder jaar tijdens de maand JUNI verstuurd aan de 

erkende verenigingen. Deze aanvraag omvat een formulier waarop de vereniging zelf 

haar werking invult. Aanpassing datum voor 2013: oktober 2013. 
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b)  Op vraag van de cultuurdienst kan voornoemd formulier worden aangevuld met een 

activiteitenverslag en (een) bewijsstuk(ken) zoals uitnodigingen, affiches, brochures, 

programma’s … die de georganiseerde activiteiten kunnen staven. 

c)  De aanvraagdossiers dienen voor 15 september bezorgd aan de cultuurdienst die de 

dossiers onderzoekt en een subsidievoorstel formuleert aan de cultuurraad voor 15 

november. Aanvragen die ingediend worden na bespreking van het dossier op de 

vergadering van de cultuurraad worden niet meer in aanmerking genomen. Voor 2013: 

indienen aanvragen: 10 november – advies cultuurraad: 30 november. 

d)  Op voorstel van de cultuurraad laat het college van burgemeester en schepenen zo 

snel mogelijk de subsidies uitbetalen.  

8.3. Puntenstelsel 

8.3.1.  Samenwerking met de cultuurdienst:  

 Een vereniging ontvangt 40 punten wanneer 

- een vereniging haar samenwerking verleent aan activiteiten die de gemeentelijke 

cultuurdienst organiseert  

- een vereniging haar samenwerking verleent aan activiteiten waarbij de 

gemeentelijke vrijetijdsdiensten betrokken worden in de werking   

 - een vereniging een gemeentelijke opdracht uitvoert. 

8.3.2.  Aan het voorbereidende werk dat een vereniging besteedt om naar buiten te 

treden met eigen werk worden de volgende punten toegekend: 

-   repetities fanfares / muziekverenigingen (repetities en cursussen voor 

jeugdafdelingen, notenleer e.a. geven geen recht op een bijkomend 

puntenaantal. De bovenvermelde punten kunnen slechts éénmaal aan een 

vereniging toegekend worden.): 50 punten 

-  repetities toneelverenigingen, koren, muziekbandjes die een eigen productie 

opvoeren tijdens het voorbije werkingsjaar: 25 punten 

-  repetities van een andere vereniging dan de voormelde voor een éénmalige 

eigen productie met eigen leden opgevoerd tijdens het voorbije werkingsjaar: 

25 punten 

-  uitgave van eigen publicaties o.a. tijdschrift (die meer omvat dan de werking 

van de vereniging = geen ledentijdschrift), boek  dat aangeboden wordt aan de 

Londerzeelse bevolking: 20 punten  

8.3.3.  Voor de activiteiten die een vereniging organiseert die openstaan voor de hele 

Londerzeelse bevolking - ongeacht het educatieve, cultuurspreidende, -

scheppende, -bevorderende of recreatieve karakter van de activiteit – worden per 

activiteit 2 punten toegekend. 

 Repetitieve activiteiten o.a. lessenreeksen, tentoonstellingen, terugkerende 

activiteiten gedurende het werkingsjaar … (uitgezonderd  toneel- of 

muziekopvoeringen… ) tellen als volgt: 

 1-10 sessies: 4 punten 

 11 – 20 sessies: 6 punten 
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 21 – 30 sessies: 8 punten 

 30 sessies:  10 punten 

 De activiteiten kunnen plaats vinden zowel in Londerzeel als in een andere 

gemeente. 

 Komen niet in aanmerking: activiteiten die enkel georganiseerd worden voor leden 

en familie, ledenvergaderingen, eetfestijnen of barbecues, fuiven,  

sportactiviteiten … 

Artikel 9:  Waardevolle projecten 

Voor uitzonderlijke, bijzondere initiatieven, waardevolle projecten, … kan het college van 

burgemeester en schepenen een apart krediet toekennen. De cultuurraad wordt van elke 

aanvraag in kennis gesteld. 

SPECIFIEKE BEPALINGEN 

Artikel 10: Betwistingen 

Bij betwisting over de erkenning of over de toekenning of niet-toekenning van subsidies is 

het mogelijk beroep aan te tekenen door middel van een gemotiveerd bezwaarschrift 

binnen de 14 dagen na ontvangst van de toekenning van de subsidie aan het college van 

burgemeester en schepenen, die dit samen met het advies van de cultuurraad voorlegt 

aan de gemeenteraad. Bij afwijking van het advies motiveert de gemeenteraad zijn 

beslissing. 

Artikel 11: Controle 

Als blijkt dat een vereniging onjuiste gegevens heeft verstrekt en daardoor onterecht een 

erkenning of subsidies heeft verkregen, kan het college van burgemeester en schepenen 

de voorziene subsidies terugvorderen. Deze terugvordering gebeurt door middel van een 

aangetekende brief die wordt verstuurd aan de vereniging binnen de 15 dagen na de 

beslissing van het college van burgemeester en schepenen. De vereniging heeft het recht 

om als antwoord hierop aangetekend een verantwoordingsnota te sturen aan het 

schepencollege. Op basis hiervan neemt het college van burgemeester en schepenen een 

definitieve beslissing binnen de 15 dagen en betekent deze aangetekend aan de vereniging. 

Bij een tweede vaststelling van misbruik verliest de vereniging haar erkenning en wordt zij 

geschrapt voor verdere subsidiëring. Hiervoor geldt dezelfde procedure als hierboven 

vermeld. 

Artikel 12: Evaluatie 

Dit reglement wordt periodiek geëvalueerd door de cultuurraad die eventuele voorstellen 

tot wijziging zal voorleggen aan het schepencollege voor behandeling op de gemeenteraad. 
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Artikel 13:  

Elke sociaal-culturele vereniging dient de doelstellingen van het “Charter Gelijke Kansen” 

na te leven om in aanmerking te komen voor subsidiëring. Het Charter Gelijke Kansen kan 

geraadpleegd worden op de gemeentelijke website. 

Artikel 14: 

Het reglement treedt in werking voor de berekening van de subsidieaanvragen 2014-2015. 

 


