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SUBSIDIEREGLEMENT CULTUUR- EN BUURTVERENIGINGEN 

 
Artikel 1:  
Binnen de beleidsdoelstellingen en acties die in het meerjarenplan geformuleerd worden met betrekking 
tot het ondersteunen van het socio-culturele leven, worden subsidies verleend aan cultuur- en 
buurtverenigingen op grond van onderhavig reglement.  
 

A. ALGEMENE BEPALINGEN 

 
Artikel 2:  
De kredieten voor de subsidies voor de cultuur- en buurtverenigingen in Hechtel-Eksel worden in het 
gemeentebudget opgenomen -onder voorbehoud van goedkeuring van het budget door de gemeenteraad- 
in de budgetsleutel jaartal x /6491002/BD3/0739 en onder de actie ‘het verenigingsleven kansen bieden tot 
gemeenschapsvorming’.  
18 660 euro per jaar wordt voorzien als de som van de werkings- en bonussubsidies voor de 
cultuurverenigingen en wordt verdeeld volgens een respectievelijke verhouding van 35% en 65%.   
5000 euro per jaar wordt voorzien als subsidie voor uitrustingskosten voor muziekverenigingen. 
5000 euro per jaar wordt voorzien als subsidie voor buurtverenigingen.  
 
Artikel 3:  
Het jaarlijks uit te keren subsidiebedrag wordt berekend op basis van de door de verenigingen ingediende 
formulieren. Deze formulieren worden door de gemeente ter beschikking gesteld.  
 
Artikel 4:  
Op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik controle worden uitgeoefend door een 
afgevaardigde of gemachtigde van het College van Burgemeester en Schepenen. Over eventuele 
betwistingen formuleert de Cultuurraad van Hechtel–Eksel een advies en maakt het over aan het College 
van Burgemeester en Schepenen dat uiteindelijk beslist over deze betwistingen.  
 
 

B. SUBSIDIES AAN CULTUURVERENIGINGEN HECHTEL - EKSEL 

 
Artikel 5:  
Voor subsidies komen in aanmerking, verenigingen die alle volgende voorwaarden voldoen: 

 Hechtel-Eksel als werkgebied hebben   

 maatschappelijke zetel of actieve afdeling in Hechtel-Eksel hebben 

 ten minste uit 3 actieve leden bestaan 

 de voornaamste activiteiten richten op cultuurspreiding en vormingswerk of op creatieve zelfarbeid 
met een algemeen vormend karakter.  
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Subsidies die de gemeenteraad verstrekt aan verenigingen die onder een andere gemeentelijke 
subsidiëring ressorteren (zoals feesten en plechtigheden, gezondheids- en welzijnsinitiatieven, jeugdwerk, 
sport,  …), evenals subsidies aan verenigingen die in het gemeentebudget nominatief aangeduid worden, 
zijn uitgesloten van de bepalingen in dit reglement.  
 
Artikel 6:  
De subsidies aan cultuurverenigingen worden toegekend in de vorm van een werkingssubsidie en een 
bonussubsidie in functie van de georganiseerde activiteiten. De berekening van het te subsidiëren bedrag is 
gebaseerd op een puntensysteem.  
 
Artikel 7:  
Jaarlijks voor 15 september (jaar n) geven de verenigingen via het daartoe ter beschikking gestelde 
formulier een overzicht van de bonusactiviteiten van het afgelopen werkjaar dat loopt van1 september (n-
1) tot en met 31 augustus (n).  
 
Artikel 8:  
Werkings- en bonussubsidies 
 

WERKINGSSUBSIDIES 

 
De werkingssubsidies bevatten de gewone activiteiten eigen aan het doel van de vereniging zoals 
vergaderingen, ledenfeesten, repetities, gespreksavonden, vorming, uitstappen,…  
 
De werkingssubsidies bedragen 35% van het totale subsidiebudget van 18 660 euro gedeeld door het aantal 
erkende cultuurverenigingen waardoor alle verenigingen éénzelfde bedrag krijgen. 
 
Om recht te hebben op de werkingssubsidie moet een cultuurvereniging jaarlijks voor 15 september een 
aanvraag tot subsidie indienen op het daartoe ter beschikking gestelde aanvraagformulier. Indien dit niet 
tijdig ingediend wordt, komt de vereniging niet in aanmerking voor de subsidie. De aanvraag wordt voor 
advies voorgelegd aan het dagelijks bestuur van de Cultuurraad en ter goedkeuring aan het College van 
Burgemeester en Schepenen. Enkel verenigingen die aangesloten zijn bij de Cultuurraad komen in 
aanmerking voor het ontvangen van de subsidies.  
 
Opgelet: de vereniging moet minstens 1 jaar werkzaam zijn. Pas daarna kan zij aansluiten bij de cultuurraad 
middels het indienen van het aansluitingsformulier. De statuten en reglementen van de vereniging moeten 
bij de aanvraag toegevoegd worden.  
 
Een vereniging komt pas in aanmerking tot het verkrijgen van werkingssubsidies als ze tijdens het werkjaar 
minstens  voor 1 bonusactiviteit punten heeft gescoord.   

 
BONUSSUBSIDIE 

 
Voor de toekenning van de bonussubsidie wordt 65% van het subsidiebudget van 18 660 euro voorzien. 
Enkel activiteiten die toegankelijk zijn voor een groot publiek (niet enkel leden) en plaatsvinden in Hechtel-
Eksel komen in aanmerking voor deze subsidie. Het promotiemateriaal voor de activiteit (affiches, flyers, 
aankondigingen in lokale dagbladen, uitnodigingen,….) moet toegevoegd worden als bewijs. Als deze 
bewijzen niet voorgelegd kunnen worden, komt de activiteit niet in aanmerking voor de bonussubsidie.  
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1. Toneel- en dansvoorstellingen en concerten (max.4 per titel) 
1.1. Inrichten van toneel- en dansvoorstellingen of een concert (met eigen inbreng)   80 
1.2. Idem, zonder eigen inbreng          40 
 
2. Tentoonstelling, film, multimediale projecties, opendeurdag (max. 4 per titel)   
2.1. Inrichten van een tentoonstelling, film, multimediale projecties en opendeurdagen met educatieve,  

folkloristische en/of artistieke waarde (met eigen inbreng)      80 
2.2. Idem zonder eigen inbreng          40 
 
3. Socio en/of culturele, educatieve manifestaties 
Inrichten van publieke en grootse socio en/of culturele, educatieve manifestaties met bovenlokale 
uitstraling   
3.1. Organisatie enkel met eigen vereniging        40 
3.2. Organisatie in samenwerking met een andere vereniging aangesloten bij een   

Hechtel-Ekselse adviesraad         80 
  

4. Tornooien, wedstrijden en/of optochten (maximum 4) 
4.1. Inrichten tornooien, wedstrijden en/of optochten (met eigen inbreng)    80 
4.2. Idem zonder eigen inbreng          40 
 
5. Lessen en educatieve rondleidingen 
5.1. Inrichten van lessenreeksen  

(lessenreeks bestaande uit min. 3 lessen; punten worden toegekend per lessenreeks)  20 
5.2. Inrichten van 1 les/geleide rondleiding        05 
 
6. Tijdschrift, nieuwsbrief, website en weblog/facebook/twitter 
6.1. Uitgave van eigen tijdschrift (min. 3 per jaar) – per nummer     05 
6.2. Uitgave van eigen nieuwsbrief (min. 3 per jaar) – per nummer      01 
6.3. Up-to-date website           12 
6.4. Andere digitale communicatiekanalen (weblog/facebook/twitter…)     05 
 
7. Samenwerking 
Medewerking aan een activiteit georganiseerd door de gemeente, de gemeentelijke diensten 
en/of adviesraden.           30 
 
8. Algemene Vergadering van de cultuurraad:  
Het bijwonen door de afgevaardigde of zijn plaatsvervanger:       20  
    
9. Jubilerende verenigingen 
9.1. 25 jarig jubileum/11 jarig jubileum voor carnavalsvereniging     25 
9.2. 50 jarig jubileum/33 jarig jubileum voor carnavalsvereniging     50 
9.3. 75 jarig jubileum/66 jarig jubileum voor carnavalsvereniging     75 
9.4. 100 jarig jubileum en meer (per veelvoud van 25 jaar)      100  
 99-jarig jubileum en meer (per veelvoud van 11 jaar) voor carnavalsverenigingen   
 
10. Ledenaantal 
De vereniging met meer dan 50 leden, die een bewijsbare ledenlijst met vermelding van naam en adres 
voorlegt, bekomt 1 punt per lid boven de 50 leden, met een maximum van 100 punten. Enkel inwoners van 
Hechtel-Eksel komen hiervoor in aanmerking. 
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Opgelet:  
o Bonusactiviteiten moeten voldoen aan volgende voorwaarden 

1. Toegankelijk voor een ruim publiek (niet enkel eigen leden) 
 2. Moeten kenbaar gemaakt worden aan het grote publiek 

3. Aankondiging activiteitenkalender Uit-agenda (www.hechtel-eksel.be)  
o Bij lessenreeksen en lessen: bewijs lesgevers & aantal deelnemers toevoegen   
o “Met eigen inbreng” betekent dat de verenigingen zelf ook dienen op te treden of eigen werk tonen 
o Verenigingen die een toekenning hebben voor een boeken - of cultuurcheque mogen deze activiteit niet 
meer meetellen voor de berekening van de bonussubsidie. 
 
   
Artikel 9:  
De uitbetaling gebeurt na advies van de cultuurraad en de goedkeuring van het College van Burgemeester 
en Schepenen. De uitbetaling zal gebeuren op het rekeningnummer van de organisatie. Elke vereniging zal 
hiertoe een volmachtdrager aanduiden. Tenminste 2 leden van de vereniging dienen deze volmacht te 
ondertekenen. 
 
Artikel 10:  
indien blijkt dat door een vereniging onjuiste gegevens verstrekt werden of de voorwaarden van dit 
reglement niet werden nageleefd, zal Het College van Burgemeester en Schepenen na advies van de 
cultuurraad de op grond van dit reglement toegekende subsidies geheel of gedeeltelijk terugvorderen, met 
terugwerkende kracht van maximum één jaar, ongeacht of de uitbetaling van de subsidies reeds gebeurde.  
 
 

C. SUBSIDIES VOOR UITRUSTINGSKOSTEN 

 
Artikel 11:  
Muziekverenigingen die hoge onkosten hebben omwille van de instrumenten kunnen jaarlijks aanspraak 
maken op een totaal krediet van 5000 euro. Onder ‘uitrustingskosten’ wordt de aankoop en/of herstelling 
van instrumenten (inclusief onderdelen en gebruiksmaterialen) begrepen.  
 
De voorwaarden voor het bekomen van een subsidie zijn:  
1. voldoen aan de voorwaarden van een cultuurvereniging tot het bekomen van subsidies. 
2. lid zijn van VLAMO 
2. bij aanvraag van een tegemoetkoming voor de aankoop van instrumenten een schriftelijke prijsaanvraag 
van minimaal drie leveranciers toevoegen (indien mogelijk).  
3. als aankoopbewijs dient de factuur (met vermelding van de koper en de verkoper en aangekocht 
muziekinstrument) toegevoegd te worden en een rekeninguittreksel met vermelding van het aangekochte 
instrument en de naam van de verkoper/firma. 
4. bij ontbinding worden alle gesubsidieerde instrumenten gratis overgedragen aan de gemeente Hechtel-
Eksel. Deze voorwaarde dient uitdrukkelijk vermeld te worden in de statuten of het huishoudelijke 
reglement van de aanvragende organisatie;  
5. de aanvragende muziekvereniging moet minstens éénmaal om de vier jaar deelnemen aan een 
wedstrijd en/of een concert organiseren waarvan het juryverslag dient toegevoegd bij het 
aanvraagdossier.  
6. iedere aanvragende muziekvereniging kan maximaal vier keer per jaar gevraagd worden om gratis op te 
treden bij culturele, officiële en/of algemeen burgerlijke manifestaties. Deze optredens volgen na 
eenvoudig verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen of de cultuurraad van Hechtel – Eksel 
en worden in het begin van ieder kalenderjaar in onderling overleg vastgelegd, waarbij rekening zal 
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gehouden worden met een beurtrolsysteem. Aanvullende aanvragen moeten minstens 6 weken op 
voorhand gebeuren. De verplichting kan slechts gelden voor zover het optreden kan verzorgd worden 
buiten de normale arbeidsuren. Het verzorgen van gezamenlijke concertoptredens, ruim bekend gemaakt 
aan en gratis toegankelijk voor de Hechtel-Ekselse bevolking, worden eveneens in aanmerking genomen.  
 
Artikel 12:  
De toegekende subsidie bedraagt maximaal 50% van de ingediende uitrustingskosten, zoals omschreven in 
artikel 11. Indien het gezamenlijk bedrag van de aanvragen meer bedraagt dan het beschikbaar krediet op 
de gemeentebegroting, dan zal het begrotingskrediet evenredig verdeeld worden in functie van het 
aangevraagde subsidiebedrag.  
 
GEZAMENLIJKE VOORWAARDEN  
Artikel 13: 
Om in de loop van een begrotingsjaar te kunnen genieten van de in artikel 11 bedoelde subsidie dienen de 
muziekverenigingen voor 15 september een aanvraag (gestaafd met de nodige bewijsstukken, zoals: 
facturen en/of betalingsbewijzen) in te dienen, waarna de cultuurraad een advies uitbrengt.  
Bij de aanvraag, voor 15 september van ieder kalenderjaar dient een inventaris toegevoegd van de 
instrumenten die eigendom zijn van de vereniging. Ook moeten alle bewijsdocumenten waaruit moet 
blijken dat aan de basisvoorwaarden is voldaan toegevoegd worden (o.a. statuten, lijst actieve leden voor 
muziekmaatschappijen).  
 
 

D. SUBSIDIES VOOR BUURTVERENIGINGEN 

 
Artikel 14:  
De buurtverenigingen kunnen evenals de cultuurverenigingen aanspraak maken op een werkings-, bonus of 
projectsubsidie. Hiertoe dienen de buurtverenigingen jaarlijks voor 15 september een aanvraag in. Enkel 
erkende buurtverenigingen kunnen aanspraak maken op een subsidie.  
 
Artikel 15:  
Om erkend te kunnen worden als buurtvereniging dient de vereniging minstens 1 jaar werking aan te tonen 
en moeten tenminste 3 actieve leden de werking behartigen. Een buurt dient te bestaan uit de bewoners 
van meerdere straten OF uit een geheel van minstens 20 woningen dat als buurt beschouwd kan worden. 
 
Artikel 16:  
De werkingssubsidie bedraagt voor elke buurtvereniging 75 euro, mits zij minstens 2 activiteiten per jaar 
kan aantonen gestaafd met de nodige bewijsstukken. 
 
Artikel 17:  
Naast de werkingssubsidie kunnen buurtverenigingen een aanvraag indienen tot het verkrijgen van een 
bonussubsidie. De bonus heeft uitsluitend betrekking op activiteiten die bedoeld zijn om het buurtweefsel 
te versterken (klusjesruildag, samen sneeuw ruimen, sinterklaasfeest, bezoekdag,…) en de buurt te 
verfraaien (zwerfvuilactie, bermen schoonmaakactie,…).  
Buurten die kunnen aantonen dat ze dergelijke activiteiten organiseren kunnen hiervoor 1 keer per jaar een 
subsidie van € 100,00 ontvangen.  
Buurtbarbecues en buurtborrels komen in geen geval in aanmerking voor de bonussubsidie.  
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Artikel 18:  
Per jaar kunnen 2 buurtverenigingen aanspraak maken op een projectsubsidie van 500 euro voor een 
eenmalige grootschalige en/of bijzondere activiteit. Deze activiteit mag ook open staan voor een breder 
publiek. De subsidieaanvraag wordt jaarlijks voor 15 september ingediend voor een activiteit die 
plaatsvindt in het daar op volgende jaar. De cultuurraad adviseert het College van Burgemeester en 
Schepenen gunstig of ongunstig. Het College beslist over de toekenning.  
 

E. SLOTBEPALINGEN 

 
Artikel 19:  
In de geest van het decreet lokaal cultuurbeleid verbindt het gemeentebestuur zich er toe om alle verdere 
subsidiëring van de socio-culturele sector in de gemeente ter advies aan de cultuurraad voor te leggen.  
 
Artikel 20:  
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
Artikel 21:  
Dit reglement treedt in werking vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad.  
 


