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Dit reglement is van toepassing op de verenigingen, die aangesloten zijn bij de stedelijke
cultuurraad en die niet een fortaitaire toelage van de stad ontvangen. Komen niet in aanmerking
voor de toepassing van dit subsidiereglement:
- Verenigingen die reeds langs een ander stedelijk orgaan een subsidie ontvangen.
- Verenigingen die hoofdzakelijk activiteiten met commerciële doeleinden organiseren.
- Individuele initiatieven van een lid van de vereniging.
Elk jaar stuurt het college van burgemeester en schepenen vóór 15 december een
aanvraagformulier met het in te vullen activiteitenverslag naar de contactpersoon (dit is de
aangeduide afgevaardigde in de algemene vergadering van de cultuurraad) van de vereniging.
Dit formulier moet behoorlijk ingevuld en vergezeld van de nodige bewijsstukken vóór 28
februari daaropvolgend toekomen bij het college van burgemeester en schepenen,
Gemeenteplein 2, 8790 Waregem. Op de omslag staat de vermelding “Dienst cultuur aanvraag
subsidie.” De cultuurraad verstrekt advies over de subsidietoekenningen.
Indien het activiteitenverslag niet tijdig wordt ingediend en/of de vereiste bewijsstukken
ontbreken, plaatst de cultuurraad de vereniging op de alarmlijst. Dit betekent dat het recht op
subsidie in vraag wordt gesteld. De vereniging wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld,
waarna één maand tijd wordt gegeven om alsnog een regelmatige aanvraag in te dienen. De
verwittiging wordt eveneens gericht aan de voorzitter en de secretaris van de vereniging. Indien
ook deze termijn, spijts de alarmbelprocedure, komt te vervallen zonder dat het beoogde
resultaat werd bereikt, vervalt de onregelmatige aanvraag insgelijks. De vereniging wordt
geacht afgezien te hebben van een aanvraag.
De gegevens die op het in art.2 bedoelde activiteitenverslag moeten ingevuld worden, hebben
betrekking op het voorbije kalenderjaar.
Het totale bedrag van de subsidie, zoals voorzien in de stedelijke begroting voor cultuur wordt
opgedeeld in een basissubsidie en een werkingssubsidie.
Basissubsidie
Deze subsidie wordt aan de verenigingen, bedoeld in art.1, toegekend op basis van de in het
betrokken kalenderjaar georganiseerde activiteiten die in hoofdzaak bedoeld zijn voor de eigen
leden of de eigen doelgroep. De bestuurs- en/of werkvergaderingen worden hiervan uitgesloten.
De in aanmerking te nemen activiteiten die verband houden met sport en/of lichaamsbeweging
worden gelimiteerd tot het maximum aantal opgegeven andere activiteiten van culturele aard.
De subsidiëring van de interne activiteiten van de hobbyclubs wordt gelimiteerd op 45 (één
wekelijkse organisatie). Daarnaast komen voor bovenlokale tornooien enkel de
thuiswedstrijden in aanmerking. De officiële tornooikalender is een verplichte bijlage bij het
activiteitenverslag. Verschillende categorieën op één wedstrijddag worden als één activiteit
beschouwd.
De activiteiten zoals bedoeld in art. 5.1. worden chronologisch meegedeeld met vermelding van
plaats, onderwerp of thema en eventuele samenwerkingsverbanden.
Het aantal activiteiten dat de vereniging organiseert in structurele samenwerking met één of
meer andere verenigingen wordt gedeeld door het aantal organiserende verenigingen.
Als structurele samenwerking wordt beschouwd, het gezamenlijk organiseren van meer dan
twee derden van dezelfde activiteiten.
Voor het bijwonen van de algemene vergadering van de cultuurraad wordt de basissubsidie
verhoogd met 5 euro per vergadering. Voor het niet deelnemen aan de algemene vergadering
wordt de basissubsidie verminderd met 5 euro per niet bijgewoonde vergadering, uitgezonderd
een verontschuldiging, conform het huidig huishoudelijk reglement.
Voor het deelnemen aan een werkgroep in de schoot van de cultuurraad wordt de basissubsidie
van de vereniging verhoogd met 5 euro per vergadering.
Voor het bepalen van de basissubsidie worden de volgende criteria gehanteerd:
van 1 tot 10 activiteiten: 75 euro
van 11 tot 20 activiteiten: 125 euro
van 21 tot 30 activiteiten: 175 euro
van 31 tot 40 activiteiten: 225 euro
van 41 tot 50 activiteiten: 275 euro
van 51 tot 60 activiteiten: 325 euro
van 61 tot 75 activiteiten: 375 euro
meer dan 75 activiteiten: 425 euro
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Voor de toneelverenigingen geldt een maximum van 35 voorafgaande activiteiten (lezingen,
repetities,…) per opgevoerd stuk.
Werkingssubsidie
Na het bepalen van het totale bedrag aan basissubsidies blijft het resterende saldo van het totale
subsidiebedrag te verdelen als werkingssubsidie. De verenigingen bedoeld in art.1 komen
hiervoor in aanmerking
Deze werkingssubsidie wordt toegekend aan de door de vereniging zelf georganiseerde
culturele activiteiten die niet louter pro forma opengesteld zijn voor het grote publiek en/of de
hele lokale gemeenschap. Louter sportieve of ontspannende activiteiten komen hiervoor niet in
aanmerking.
Deze activiteiten moeten gekend zijn in de stedelijke infokanalen of gepubliceerd zijn in een
lokaal blad en gestaafd zijn met het nodige bewijsmateriaal (folder, uitnodiging,
aankondiging,…)
Deze activiteiten moeten in het activiteitenverslag op een daartoe voorziene lijst chronologisch
meegedeeld worden met vermelding van plaats, onderwerp, aantal aanwezigen en eventuele
samenwerkingsverbanden.
Volgens de aard van de activiteit wordt daaraan een verschillend waardecijfer toegekend:
− optredens: avondvullend (±2 u.): toneel, koor, muziek, dans,…
eigen werk: 20 p
niet eigen werk: 10 p
een reeks van dezelfde optredens wordt als één geheel beschouwd
− tentoonstellingen, projecties van eigen werk: 10 p
− andere: 5 p
Bij occasionele, effectieve en evenwaardige samenwerking aan de organisatie krijgt elke
deelnemende vereniging de volle puntenwaarde. Bij structurele samenwerking wordt het
waardecijfer opgedeeld door het aantal deelnemende verenigingen.
Na de justifiëring en de verwerking van de activiteitenverslagen worden alle behaalde punten
opgeteld. Het saldo, bedoeld in art.6.1., gedeeld door het totale aantal punten bepaalt de waarde
van 1 punt en meteen ook de grootte van de eventuele verworven werkingssubsidie per
vereniging. De puntenwaarde kan pas worden vastgelegd na afloop van de periode van de
alarmbelprocedure.
Toelage buitengewone culturele prestaties en/of jubilerende verenigingen
De verenigingen, bedoeld in art.1, kunnen bovenop de basissubsidie (art.5) en de
werkingssubsidie (art.6) ook een subsidie bekomen voor de organisatie van een bijzonder
project, of een buitengewone culturele prestatie of voor een jubileum. Daarvoor bestaat een
afzonderlijk reglement en een afzonderlijk krediet, voorzien in de stadsbegroting. (post 762/5733201)
De eventuele bekomen werkingssubsidie, gevoegd bij de basissubsidie vormt het totale bedrag
van de toegekende subsidie voor het betrokken kalenderjaar.
Indien zou blijken dat een vereniging bij het invullen van het activiteitenverslag bewust
onjuiste gegevens verstrekte of dat één of meer voorwaarden van dit reglement niet werden
nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen na advies van de cultuurraad,
beslissen om een subsidie geheel of gedeeltelijk te weigeren of terug te vorderen.
Aan de verenigingen die niet tot de in art.1 vermelde categorie behoren kan het college van
burgemeester en schepenen steeds een bijzondere nominatief in de stadsbegroting ingeschreven
subsidie verlenen. Het college van burgemeester en schepenen vraagt steeds voorafgaandelijk
advies aan de cultuurraad over de toekenning van een eerste dergelijke subsidie.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle gevallen die niet voorzien zijn in
dit reglement en deelt de cultuurraad die beslissing mee.
Dit reglement heeft uitwerking met ingang van 1 december 2005.

