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ARTIKEL 1 - ALGEMEEN 
 
Het lokaal bestuur verleent jaarlijks subsidies aan de erkende socio-culturele verenigingen van 
de gemeente Vorselaar. Subsidies worden toegekend na advies van de werkgroep cultuur. 
Beslissingen waarbij het lokaal bestuur afwijkt van dat advies, moeten worden gemotiveerd. 
De subsidiëring gebeurt volgens de regels en voorwaarden die in dit reglement zijn 
vastgelegd.  
 
ARTIKEL 2 - TOEPASSINGSGEBIED 
 
Enkel de erkende Vorselaarse socio-culturele verenigingen komen in aanmerking voor 
subsidies volgens dit reglement. Onder socio-culturele verenigingen verstaan wij de 
verenigingen die in hun doelstellingen gericht zijn op een van volgende activiteiten: 
- het beoefenen van amateurkunsten 
- sociaal-cultureel vormings- en ontwikkelingswerk 
- gemeenschapsvormende en -opbouwende initiatieven 
- culturele vrijetijdsbesteding 
- recreatieve en sportieve activiteiten 
 
Volgende verenigingen komen niet in aanmerking voor subsidiëring via dit reglement: 
- buurtverenigingen 
- studentenclubs 
- politieke verenigingen 
- economische verenigingen 
- jeugdverenigingen 
 
ARTIKEL 3 - SUBSIDIEVOORWAARDEN 
 
- De vereniging is door het lokaal bestuur erkend en voldoet dus aan de voorwaarden in het 

geldende erkenningsreglement. 
- De vereniging dient tijdig en correct een aanvraag in.  
- De vereniging voert minstens jaarlijks al haar relevante activiteiten die gepland staan voor 

de komende periode, in de digitale activiteitenkalender die het lokaal bestuur beheert. 
Indien een vereniging dit een gans werkjaar verzuimt, wordt de subsidie voor het 
betreffende subsidiëringsjaar niet uitgekeerd. Voor werkjaar hanteren we hier de periode 
lopende van 1 oktober voorafgaand aan het subsidiëringsjaar t.e.m. 30 september van het 
subsidiëringsjaar. Bijvoorbeeld: voor de subsidieaanvraag ingediend tegen 1 maart 2021, 
betekent dit dat de vereniging activiteiten dient in te voeren die plaatsvinden in de 
periode van 1 oktober 2020 t.e.m. 30 september 2021.   

- Een vereniging, die reeds subsidies ontvangt via één van volgende subsidiekanalen van 
het lokaal bestuur, komt datzelfde kalenderjaar niet meer in aanmerking voor subsidiëring 
via dit reglement: 

• subsidiereglement voor sportverenigingen 
• subsidiereglement voor jeugdsportverenigingen 
• subsidiereglement voor het jeugdwerk 
• rechtstreekse werkingssubsidie van het lokaal bestuur zelf of van een openbare 

instelling van het lokaal bestuur. 

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SOCIO-
CULTURELE VERENIGINGEN 
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- Wanneer een vereniging, die gesubsidieerd wordt volgens het subsidiereglement voor 
sport-, jeugdsport- of jeugdverenigingen, hiernaast ook op regelmatige basis, een gedegen 
socio-culturele werking uitbouwt, kan het college, na een gunstig advies van de 
werkgroep cultuur, besluiten om dit socio-culturele aanbod toch te subsidiëren via het 
huidige reglement. Eenzelfde (reeks) activiteit(en), kan echter slechts via één kanaal 
gesubsidieerd worden. 

 
ARTIKEL 4 - SOORTEN SUBSIDIES 
 
Er zijn, vanaf 2023, 3 soorten subsidies die cumuleerbaar zijn: 
 
1. Basissubsidie (totaal subsidiebedrag 4000 euro, vanaf 2023) 
2. Werkingssubsidie (totaal subsidiebedrag 3000 euro, vanaf 2023) 
3. Projectsubsidie (totaal subsidiebedrag 2000 euro, vanaf 2020) 
 
In 2020, 2021 en 2022 hanteert het lokaal bestuur een overgangsregeling, die wordt 
beschreven onder artikel 7 van het huidige reglement. 
 
ARTIKEL 5 - BASISSUBSIDIE  

 
De werkwijze omschreven onder dit artikel, gaat in vanaf 2023. Voor 2020, 2021 en 2022 
geldt de overgangsregeling omschreven onder artikel 7 van het huidige reglement. 
 
ARTIKEL 5.1 - AANVRAAGPROCEDURE BASISSUBSIDIE 

 
- Iedere 3 jaar krijgen erkende Vorselaarse socio-culturele verenigingen, die voldoen aan de 

vermelde voorwaarden, de kans om een aanvraag tot basissubsidie in te dienen. Deze 3-
jaarlijkse aanvraag gebeurt vóór 1 maart van het subsidiëringsjaar. Een subsidiëringsjaar 
loopt van 1 januari tot en met 31 december en vindt 3-jaarlijks plaats, startende vanaf 
2023. Subsidiëringsjaren zijn dus 2023, 2026, 2029, enz. 

- De 3-jaarlijkse aanvraag wordt ingediend bij de cultuurdienst op het daartoe bestemde 
formulier. Het reglement en het aanvraagformulier zijn beschikbaar op de cultuurdienst. 

- Na beoordeling van de aanvragen, vraagt de cultuurdienst advies aan de werkgroep 
cultuur inzake de subsidiëring. Het college van burgemeester en schepenen keurt het 
voorstel tot verdeling van de subsidies goed, waarna de cultuurdienst het definitieve 
resultaat bekend maakt aan de aanvrager. 

- Het resultaat van deze 3-jaarlijkse aanvraag wordt vervolgens vastgelegd als 
subsidiebedrag dat tijdens het subsidiëringsjaar zelf, evenals de 2 daaropvolgende 
kalenderjaren jaarlijks zal worden toegekend voor wat betreft de basissubsidie. De 2 
tussenliggende kalenderjaren gebeurt de toekenning van de subsidie automatisch, zonder 
dat hiervoor een nadrukkelijke aanvraag dient te gebeuren, op voorwaarde dat de 
vereniging, op het ogenblik van de toekenning van de subsidie, voldoet aan het 
toepassingsgebied en de subsidievoorwaarden, omschreven in artikel 2 en 3 van het 
huidige reglement. 
 

ARTIKEL 5.2 - BEREKENING BASISSUBSIDIE 

 
De basissubsidie is gelijk voor alle aanvragende verenigingen en bedraagt het quotiënt van 
enerzijds het totaalbedrag voor deze vorm van subsidie voorzien en anderzijds het aantal 
erkende verenigingen dat tijdig een aanvraag indient en voldoet aan de subsidievoorwaarden.  
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ARTIKEL 5.3. - NIEUWE EN ONTBONDEN VERENIGINGEN 

 
Een nieuw opgerichte Vorselaarse socio-culturele vereniging krijgt de kans om een aanvraag 
tot basissubsidies in te dienen tijdens de kalenderjaren die tussen de subsidiëringsjaren 
invallen (bvb. 2024, 2025, 2027, 2028, …). De aanvraag moet voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
- De aanvraag dient te gebeuren vóór 1 maart van het kalenderjaar waarin de basissubsidie 

zal worden uitgekeerd.  
- Er is voldaan aan alle subsidievoorwaarden vermeld onder artikel 3 van huidig reglement. 
- Op het ogenblik van de aanvraag dient de vereniging minstens 1 jaar aantoonbare werking 

achter de rug te hebben. 
Indien de aanvraag geldig is, wordt de verdeling van de basissubsidie opnieuw berekend over 
alle verenigingen die hier recht op hebben, volgens de formule opgenomen onder artikel 5.2. 
 
Indien een vereniging die participeert in de basissubsidie, tijdens één van de kalenderjaren die 
tussen de subsidiëringsjaren invallen (bvb. 2024, 2025, 2027, 2028, …), ophoudt te bestaan, 
dan heeft zij vanaf dat ogenblik niet langer recht op de basissubsidie. In dat geval wordt de 
verdeling van de basissubsidie opnieuw berekend over alle verenigingen die hier recht op 
hebben, volgens de formule opgenomen onder artikel 5.2. 
 
ARTIKEL 6 - WERKINGSSUBSIDIE 
 
De werkwijze omschreven onder dit artikel, gaat in vanaf 2023. Voor 2020, 2021 en 2022 
geldt de overgangsregeling omschreven onder artikel 7 van het huidige reglement. 
 
ARTIKEL 6.1 - AANVRAAGPROCEDURE WERKINGSSUBSIDIE 

 
- Iedere 3 jaar krijgen erkende Vorselaarse socio-culturele verenigingen, die voldoen aan de 

vermelde voorwaarden, de kans om een aanvraag tot werkingssubsidie in te dienen. Deze 
3-jaarlijkse aanvraag gebeurt vóór 1 maart van het subsidiëringsjaar. Een subsidiëringsjaar 
loopt van 1 januari tot en met 31 december en vindt 3-jaarlijks plaats, startende vanaf 
2023. Subsidiëringsjaren zijn dus 2023, 2026, 2029, enz. 

- De 3-jaarlijkse aanvraag wordt ingediend bij de cultuurdienst op het daartoe bestemde 
formulier. Het reglement en het aanvraagformulier zijn beschikbaar op de cultuurdienst. 

- Na beoordeling van de aanvragen, vraagt de cultuurdienst advies aan de groep cultuur 
inzake de subsidiëring. Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel tot 
verdeling van de subsidies goed, waarna de cultuurdienst het definitieve resultaat bekend 
maakt aan de aanvrager. 

- Het resultaat van deze 3-jaarlijkse aanvraag wordt vervolgens vastgelegd als 
subsidiebedrag dat tijdens het subsidiëringsjaar zelf, evenals de 2 daaropvolgende 
kalenderjaren jaarlijks zal worden toegekend voor wat betreft de werkingssubsidie. De 2 
tussenliggende kalenderjaren gebeurt de toekenning van de subsidie automatisch, zonder 
dat hiervoor een nadrukkelijke aanvraag dient te gebeuren, op voorwaarde dat de 
vereniging, op het ogenblik van de toekenning van de subsidie, voldoet aan het 
toepassingsgebied en de subsidievoorwaarden, omschreven in artikel 2 en 3 van het 
huidige reglement. 

 
ARTIKEL 6.2 - BEREKENING WERKINGSSUBSIDIE 

 
De werkingssubsidie wordt toegekend op basis van een beoordeling van de activiteiten van 
de vereniging tijdens het werkingsjaar dat voorafgaat aan het subsidiëringsjaar. Een 
werkingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en vindt 3-jaarlijks plaats.  
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Bvb. De aanvraag tot werkingssubsidie die ingediend wordt voor 1 maart 2023 heeft 
betrekking op activiteiten die plaatsvonden in het werkingsjaar 2022. De aanvraag tot 
werkingssubsidie die ingediend wordt voor 1 maart 2026 heeft betrekking op activiteiten die 
plaatsvonden in het werkingsjaar 2025. De aanvraag die ingediend wordt voor 1 maart 2029 
heeft betrekking op activiteiten die plaatsvonden in het werkingsjaar 2028.  
 
De berekening van de werkingssubsidie gebeurt op basis van een puntensysteem. Aan 
bepaalde types activiteiten worden punten toegekend. De waarde van een punt wordt 
bepaald door het totaalbedrag voorzien voor de werkingssubsidie te delen door het totaal 
aantal behaalde punten van alle verenigingen samen.  
 
Hier wordt omschreven welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidiëring en hoe de 
punten worden verdeeld: 
 
A. Podiumactiviteiten 

Hieronder verstaan wij een publieke voorstelling van toneel, cabaret, literatuur, muziek, ballet, 
dans, poppentheater, enz. 

→ 2 punten per podiumactiviteit die de vereniging zelf organiseert. 
→ Maximum 4 podiumactiviteiten worden in aanmerking genomen. 

 
B. Tentoonstellingen 

Hieronder verstaan wij een publieke tentoonstelling van beeldende kunst, fotografie, cultureel 
erfgoed, architectuur, artistieke expressie, geschiedkundige informatie, enz. 

→ 2 punten per tentoonstelling die de vereniging zelf organiseert. 
→ Maximum 4 tentoonstellingen worden in aanmerking genomen. 

 
C. Grootschalige live-happenings 

Hieronder verstaan wij een grootschalig evenement waarop minstens 5 verschillende groepen 
of artiesten (acteurs, muzikanten, kunstenaars, enz.) live een publieke vertoning brengen van 
theater, dans, muziek, beeldende kunst, poëzie, folklore, enz.  

→ 2 punten per happening die de vereniging zelf organiseert. 
→ Maximum 4 happenings worden in aanmerking genomen. 

 
D. Medewerking aan activiteit lokaal bestuur / werkgroep cultuur  

In verenigingsverband meewerken aan een activiteit georganiseerd door het lokaal bestuur 
en/of de werkgroep cultuur. 

→ 1 punt per activiteit. 
→ Maximum 4 activiteiten worden in aanmerking genomen. 

 
E. Samenwerking andere verenigingen 
Samen met een andere vereniging een activiteit organiseren, waar blijkt dat de samenwerking 
een meerwaarde heeft of een must is gezien de grootte van de organisatie. (bvb. vereniging A 
organiseert een wandeling en vereniging B zorgt voor eetgelegenheid op het parcours; 
vereniging A organiseert een tentoonstelling en vereniging B komt dit evenement muzikaal 
opluisteren; vereniging A, B en C richten samen een theaterfestival in, enz.)  

→ 1 punt per activiteit. 
→ Maximum 4 activiteiten worden in aanmerking genomen. 

 
Voor rubrieken A, B en C geldt dat enkel activiteiten waarvan de vereniging zelf de 
organisator is, punten krijgen toegekend. Hierbij hanteren wij de volgende definitie: een 
activiteit die door de vereniging zelf georganiseerd wordt, is een activiteit waarvan het 
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initiatief van de vereniging bepalend is voor het al dan niet doorgaan van die activiteit in haar 
totaliteit.  
 
Voor alle rubrieken geldt dat enkel openbare activiteiten, die voor iedereen open staan, 
punten krijgen toegekend. Activiteiten enkel bestemd voor de eigen leden, worden niet in 
aanmerking genomen. 
 
ARTIKEL 6.3 - NIEUWE EN ONTBONDEN VERENIGINGEN 

 
Een nieuwe Vorselaarse socio-culturele vereniging krijgt enkel de kans om een aanvraag tot 
werkingssubsidies in te dienen tijdens de subsidiëringsjaren zoals omschreven onder artikel 
6.1. 
 
Indien een vereniging die participeert in de werkingssubsidie, tijdens één van de kalenderjaren 
die tussen de subsidiëringsjaren invallen (bvb. 2024, 2025, 2027, 2028, …), ophoudt te 
bestaan, dan heeft zij vanaf dat ogenblik niet langer recht op de werkingssubsidie. In dat geval 
wordt het betreffende subsidiebedrag ingehouden tot het eerstkomende subsidiëringsjaar. 
 
ARTIKEL 7 - OVERGANGSREGELING SUBSIDIËRINGSJAREN 2020, 2021 EN 2022 
 
Elke socio-culturele vereniging die voldoet aan het toepassingsgebied en de 
subsidievoorwaarden omschreven in artikel 2 en 3 van huidig reglement, en die:  
- in 2018 en/of in 2019 aanspraak maakte op activiteiten- en werkingssubsidies in 

overeenstemming met het subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 24/01/2011 en in werking sinds 01/02/2011. 

OF 
- zich in 2020, 2021 of 2022 voor het eerst beroept op activiteiten- en werkingssubsidies 

voor socio-culturele verenigingen. 
ontvangt in 2020, 2021 en 2022 een forfaitair subsidiebedrag. Voor verenigingen die 
instappen in 2021 of 2022, geldt dat zij pas vanaf het betreffende jaar aanspraak maken op 
deze subsidie. 
 
Dat forfaitair bedrag is gebaseerd op het gemiddelde van de bedragen die de vereniging 
uitgekeerd kreeg aan activiteiten- en werkingssubsidies in 2018 en 2019.  
 
Indien een vereniging slechts in één van beide jaren (2018 of 2019) subsidies toegekend 
kreeg, wordt enkel het éne toegekende bedrag in aanmerking genomen bij de bepaling van 
het forfaitair subsidiebedrag. 
 
Socio-culturele verenigingen die zich in 2020, 2021 of 2022 voor het eerst beroepen op 
subsidies voor socio-culturele verenigingen, dienen een aanvraag in volgens het 
subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen goedgekeurd door de gemeenteraad van 
24/01/2011 en in werking sinds 01/02/2011. Het puntenaantal dat het resultaat is van deze 
aanvraag wordt omgezet in een zogenaamd ‘hypothetisch subsidiebedrag’. Hierbij wordt de 
waarde van één punt gebruikt zoals deze berekend werd bij de verwerking van de werkings- 
en activiteitensubsidies tijdens het subsidiëringsjaar 2019. De aanvraag dient te gebeuren 
vóór 1 maart van het kalenderjaar waarin de subsidie zal worden uitgekeerd. 
 
Het uiteindelijke forfaitaire subsidiebedrag dat iedere vereniging ontvangt, wordt bepaald 
door het aandeel van ieder gemiddelde of hypothetisch subsidiebedrag in de totale som der 
gemiddelden en hypothetische subsidiebedragen, toe te passen op een totaalbedrag van 
7.000 euro. 
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ARTIKEL 8 - PROJECTSUBSIDIE 
 
De werkwijze omschreven onder dit artikel, gaat in vanaf 2020. 
 
ARTIKEL 8.1 - AANVRAAGPROCEDURE PROJECTSUBSIDIE 
 
- Ieder jaar krijgen erkende Vorselaarse socio-culturele verenigingen, die voldoen aan de 

vermelde voorwaarden, de kans om een aanvraag tot projectsubsidie in te dienen. Deze 
jaarlijkse aanvraag gebeurt vóór 1 maart van het kalenderjaar waarin de projectsubsidie 
toegekend en uitgekeerd wordt. 

- De aanvraag wordt ingediend bij de cultuurdienst op het daartoe bestemde formulier. Het 
reglement en het aanvraagformulier zijn beschikbaar op de cultuurdienst. 

- De cultuurdienst beoordeelt de ontvankelijkheid van het project, samen met de 
stuurgroep cultuur. Enkel projecten die voldoen aan volgende voorwaarden, komen in 
aanmerking voor projectsubsidies volgens dit reglement: 

• Het project vindt plaats in het jaar waarin de aanvraag ingediend wordt. 
• Het project, of minstens een deel daarvan, vindt plaats op het grondgebied van 

Vorselaar. 
• Het project staat open voor iedereen. Het project kan gericht zijn op een 

specifieke doelgroep (bijvoorbeeld kinderen) maar het moet wel de hele doelgroep 
aanspreken. Activiteiten enkel bestemd voor de eigen leden, worden niet in 
aanmerking genomen. 

• Het project mag niet van commerciële aard zijn. 
• Het project geeft een toegevoegde waarde aan het normale culturele leven. Het  

project is dus vernieuwend of bijzonder voor Vorselaar en haar inwoners of voor 
de werking van de eigen vereniging. 

• De vermelding ‘in samenwerking met het lokaal bestuur Vorselaar en de 
werkgroep cultuur’ moet toegevoegd worden in alle aankondigingen van het 
evenement. 

• Een project dat in het verleden reeds projectondersteuning heeft ontvangen, komt 
niet in aanmerking. 

• Elke vereniging mag per jaar maximum 2 projecten indienen. 
- Indien de aanvragen voldoen aan de voorwaarden, vragen de cultuurdienst en de 

stuurgroep cultuur, advies aan de werkgroep cultuur. Deze besluit d.m.v. stemming op 
welke wijze de projecten gesubsidieerd zullen worden.  

- Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel tot verdeling van de 
subsidies goed, waarna de cultuurdienst het definitieve resultaat bekend maakt aan de 
aanvrager. 
 

ARTIKEL 8.2 - BEREKENING PROJECTSUBSIDIE 

 
Voor de projectsubsidies wordt jaarlijks een bedrag van maximum 2.000 euro gereserveerd. 
Ingeval dit maximumbedrag niet wordt bereikt, dan wordt het saldo niet uitgekeerd door het 
lokaal bestuur.  
 
De verdeling van het subsidiebedrag gebeurt als volgt.  
1. Elke vereniging wordt uitgenodigd om haar project voor te stellen tijdens een 

samenkomst van de werkgroep cultuur. Uit alle voorgedragen projecten worden vier 
projecten gekozen d.m.v. stemming. Elke aanwezige vereniging mag één stem uitbrengen 
door respectievelijk één kruisje te zetten bij elk van haar vier favoriete projecten. Er wordt 
opgeteld welke vier projecten de meeste kruisjes hebben gekregen.  
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Dit aan de hand van volgend voorbeeld: 
 
Naam vereniging Project Kruisjes Totaal kruisjes 

1. Vereniging A Kerstwandeling x x x x 4 
2. Vereniging B Dropping x x 2 
3. Vereniging C Alternatief fotosalon x x x x x 5 
4. Vereniging D Uitstap museum x x x x x x 6 
5. Vereniging E Kaakslag Bokrijk x x x x x x x 7 
6. Vereniging F Culturele uitstap Eifel x x x 3 
7. Verenging G Duitse avond x x x x x x x 7 
8. Vereniging H Cultureel muziekconcert x x x 3 
9. … … … 1 
10. … … … 4 

 
2. De vier verenigingen met het hoogste aantal kruisjes worden weerhouden voor een 

tweede stemronde. Elke aanwezige vereniging moet nu deze vier projecten een klassering 
geven. De favoriet uit deze vier krijgt het hoogste aantal punten: namelijk 4 punten; de 
tweede favoriet krijgt 3 punten; de derde favoriet krijgt 2 punten en het minst favoriete 
project uit deze vier krijgt slechts 1 punt.  
Bijvoorbeeld: 

 
Naam vereniging Project Punten Totaal 
3. Vereniging C Alternatief fotosalon 1,2,1,1,4,4,2,2,4,3 24 
4. Vereniging D Uitstap museum 2,3,3,2,1,1,1,3,2,4 22 

5. Vereniging E Kaakslag Bokrijk 3,4,2,3,2,2,3,4,3,2 28 
7. Vereniging G Duitse avond 4,1,4,4,3,3,4,1,1,1 26 

 
3. De vereniging met het hoogste aantal punten eindigt op de eerste plaats (in dit voorbeeld 

is dit E.), enz. Indien er een ex-aequo is tussen de winnaars, worden de plaatsen 
toegekend aan de hand van wie het hoogste aantal keren een 4 (en vervolgens 3) heeft 
gescoord.  
 

4. De werkgroep cultuur kent volgende subsidiebedragen toe aan de winnende 
verenigingen:  
→ 1e plaats:  € 500 
→ 2e plaats:  € 400 
→ 3e plaats:  € 300 
→ 4e plaats:  € 200 

 
5. Afhankelijk van het beschikbare subsidiebudget kunnen maximum vier andere 

verenigingen een subsidie van € 150 ontvangen. Indien er meer dan vier verenigingen 
kandidaat zijn, dan wordt ook hier een tweede stemronde georganiseerd, op dezelfde 
wijze als omschreven onder punt 2. De vier verenigingen met de hoogste puntenscore 
krijgen het bedrag van € 150 toegekend.  
 

ARTIKEL 8.3 - TIJDELIJKE BEPALING COVID-19 
 

In 2020 wordt de deadline voor het indienen van projectsubsidieaanvragen éénmalig verlengd 
tot 1 november 2020. Hierbij worden projecten in aanmerking genomen die plaatsvinden in 
de periode van 1 januari 2020 tot en met 28 februari 2021. De projectsubsidies worden 
uitgekeerd voor 31 december 2020, met het engagement dat de betreffende vereniging de 
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subsidie terugstort aan het lokaal bestuur, moest een project gepland in januari of februari 
2021 toch niet doorgaan. Indien het volledig voorziene budget (2.000 euro) niet volledig 
wordt benut, dan wordt het restbudget overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar en bij 
de middelen voor 2021 gevoegd. 
 
ARTIKEL 9 - AFRONDING VAN DE SUBSIDIEBEDRAGEN  
 
Voor de berekening van de subsidie wordt vertrokken van een totaal subsidiebedrag van 
9000 euro. Op de begroting is jaarlijks 9200 euro voorzien. De subsidiebedragen die het 
resultaat vormen van de berekeningswijzen omschreven in artikels 5 t.e.m. 7, worden naar 
boven afgerond tot op het eerstvolgende tiental.   
 
ARTIKEL 10 - UITBETALING  
 
Het toegekende bedrag wordt jaarlijks gestort op een rekening op naam van de vereniging ten 
laatste op 31 december. 
 
ARTIKEL 11 - CONTROLE 
 
Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de gegevens kan op ieder 
ogenblik uitgeoefend worden door een afgevaardigde of gevolmachtigde van het college van 
burgemeester en schepenen. Het vaststellen van misbruiken kan leiden tot uitsluiting van de 
betreffende vereniging voor alle toelagen van het desbetreffende en het volgende jaar. 
 
ARTIKEL 12 - BETWISTINGEN 
 
Het college van burgemeester en schepenen regelt, na advies van de werk- of stuurgroep 
cultuur, de niet voorziene gevallen en neemt een besluit bij schriftelijk neergelegde 
betwistingen. 
 
ARTIKEL 13 - EVALUATIE EN WIJZIGINGEN 
 
Het reglement kan jaarlijks geëvalueerd en gewijzigd worden. Wijzigingen van dit reglement 
kunnen enkel door de gemeenteraad worden goedgekeurd, na advies van de werkgroep 
cultuur. 
 
De werkgroep cultuur organiseert minstens 3-jaarlijks een evaluatiemoment om het 
reglement te bekijken en eventueel bij te sturen waar nodig. 
 
ARTIKEL 14 - INWERKINGTREDING EN GELDIGHEID 
 
Dit reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 17/11/2020 vervangt elk vorig 
reglement en treedt in werking, met terugwerkende kracht, vanaf 01/01/2020. 


