GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE BETOELAGING VAN ERKENDE
PLAATSELIJKE VERENIGINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL WERK
(goedgekeurd door de Gemeenteraad op 27 augustus 2015)
werkingssubsidie
Reglement subsidiëring
Onderstaande artikelen i.v.m. de subsidiëring gelden voor alle verenigingen aangesloten bij de
Cultuurraad Knokke-Heist met volledig werkingsjaar (d.i. van 01 juli tot 30 juni) op basis van het
ingeleverde bewijsmateriaal.
Alle afzonderlijke bewijsstukken, zoals tijdschriften, nieuwsbrieven enz., moeten bij de aanvraag gevoegd
worden. Ook in geval van digitale verspreiding is van elk nummer een afgedrukte versie vereist.
Serviceclubs of sociale doelgroepen zijn niet subsidieerbaar, maar genieten wel de erkenning tot het
gebruik van het gemeentelijk patrimonium.

5.5.1.1.

Wekelijkse oefening, repetitie, cursus, kaderdagen
die worden georganiseerd binnen de vereniging zelf.

10

5.5.1.2

Aanwezigheid als vereniging met een stand op de
vrijetijdsmarkt.

100

5.5.1.3

Aanwezigheid als vereniging op het jaarlijkse cultuurfeest
(Cultuurgala, Cultuurcocktail, enz..)

100

Jaarlijkse algemene vergadering, maximum 1 per jaar
gehonoreerd.

100

.

5.5.1.4

Opmerking bij 5.5.1.5. t.e.m. 5.5.1.7.: het betreft hier OF 1.5. OF 1.6. of 1.7. – cumulatie kan niet

5.5.1.5

Per zelf georganiseerde activiteit en/of uitvoering, ook voor nietleden toegankelijk.

100

5.5.1.6

Per activiteit, ook voor niet-leden toegankelijk, georganiseerd
met een ander door de Cultuurraad erkend lid. Deze
samenwerking moet met afdoende bewijsmateriaal
(zoals affiche, persartikels, krantenknipsels enz.) gestaafd
worden (bewijsstukken bij de subsidieaanvraag voegen).
De samenwerkende verenigingen worden afzonderlijk
gehonoreerd met elk 100 punten.

100

5.5.1.7

Per activiteit uitgevoerd op uitnodiging door een andere
organisatie of instantie (al dan niet lid van de Cultuurraad).

100

5.5.1.8

Enkel van toepassing voor actieve kunst en folklore:
per deelname aan wedstrijden, georganiseerd door een erkende
Vlaamse federatie of door een organisatie buiten Knokke-Heist.
Er wordt een subsidie verleend per wedstrijd ongeacht het
aantal disciplines en de duur.
Minimum vereist aantal deelnemers : 7

100

5.5.1.9

Een door de lokale vereniging zelf uitgegeven tijdschriften,
nieuwsbrieven enz.

5.5.1.9.1

Ofwel:
Periodieke uitgave van minimaal tweemaal per jaar met
louter informatieve waarde. (MAXIMAAL 100 PUNTEN)
________________________________________________

5.5.1.9.2

100
______________

Ofwel:
Periodieke uitgave van minimaal tweemaal per jaar met
informatieve en vormende waarde. (MAXIMAAL 200
PUNTEN)
_______________________________________________

200

Ofwel:
Trimestriële, semestriële of jaarlijkse uitgave met blijvende
waarde, waarvan de inhoud getuigt van opzoekingswerk via
zelfstandige artikels of verhandelingen door één of meer
auteurs. (PER UITGAVE 400 PUNTEN)

400

5.5.1.9.3

Max. 800/jaar

5.5.1.10

5.5.1.11

Uitgifte van een verhelderende catalogus bij een
tentoonstelling of van een gelegenheidsboek.

Webstek in eigen beheer, regelmatig geactualiseerd met
recente gegevens, beantwoordend aan het actuele reilen en
zeilen van de eigen vereniging

300

300

5.5.1.12

Per zelf georganiseerde tentoonstelling – minimaal 14 dagen
publiek toegankelijk.

150

Per bijkomende dag voor het publiek toegankelijk : 5 punten
extra met opnieuw een maximum tot 150 punten.

Dus maximaal
300 per
tentoonstelling

Uitsluitend standen (uitstalkasten, etalages, vitrines e.d.) ter
promotie van de vereniging zelf of van (een) komende
activiteit(en) worden niet als tentoonstelling beschouwd.

5.5.1.12. Aanvullend: een tentoonstelling organiseren is niet cumulatief met 5.5.1.5.

Niet van toepassing voor vriendenkringen en ouderverenigingen

5.5.1.13

Per investeringsuitgave tot aanschaf van technisch materiaal
(met blijvende waarde) dienstig voor eigen activiteiten:
- eerste schijf tot en met € 250
- per bijkomende volle schijf van € 250

200
100

Het totaal van deze rubriek is maximaal 1100 punten.( € 2500 )

5.5.1.14

Voor de interne werking van vriendenkringen en
ouderverenigingen worden de werkingspunten (op basis van
art. 5.5.1.5 en met uitsluiting van alle andere hoger genoemde
artikelen) forfaitair vastgesteld op 300 punten.

300

