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Reglement voor erkenning en subsidiëring van sociaal-culturele 
verenigingen van Knokke-Heist 
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Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

 

Artikel 1 Doelstellingen 

 

De ondersteuningsmaatregelen in dit subsidiereglement tonen de wil van de gemeente 

Knokke-Heist om culturele ontwikkelingen een prominente plaats te geven in het lokaal 

cultuurbeleid via een gericht en stimulerend subsidiebeleid. 

 Gerichte ondersteuning op maat van de socio-culturele verenigingen 

 Stimuleren door een meerwaarde te bieden aan eigen initiatieven van de 

verenigingen. 

Binnen de perken van de budgetten die het Gemeentebestuur goedkeurt worden aan de 

erkende verenigingen subsidies verleend. 

Bij uitzonderlijke omstandigheden kunnen bepaalde voorwaarden voor subsidies 

opgeheven of opgeschort worden. Het college is bevoegd om de verdere uitvoering, met 

betrekking tot het al dan niet geven van een subsidie, in deze omstandigheden en in 

afwijking van de bestaande reglementen te bepalen. 

 

Artikel 2 Definities   

Culturele vereniging: Een vereniging die lid is van de Cultuurraad van Knokke-Heist. 

Vereniging gericht op actieve cultuurparticipatie: een vereniging die zelf cultuur maakt en 

die de resultaten van dit maakproces toont aan een publiek. 

Kwaliteitslabel: Verenigingen uit de categorie actieve cultuurparticipatie kunnen een 

kwaliteitslabel verwerven door met goed resultaat deel te nemen aan specifieke 

wedstrijden. Bijvoorbeeld het behalen van de kwalificering ‘uitmuntendheid’ bij Vlamo, 

een selectie bij het Landjuweel voor amateurtheater,… 

Werkingsjaar: Een werkingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 

Privé-initiatieven: recepties, huwelijken, begrafenissen, bedrijfsfeesten,…en soortgelijke 

activiteiten waar verenigingen in opdracht van derden prestaties leveren. 
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Hoofdstuk 2. Erkenning tot subsidiëring 

 

Artikel 3 Voorwaarden 

Een vereniging komt enkel voor subsidiëring in aanmerking als zij voldoet aan deze 

voorwaarden: 

§1 Stemgerechtigd lid zijn van de Cultuurraad. 

§2 Als vereniging een jaarwerking kunnen aantonen en minstens 4 keer per jaar 

samenkomen. 

§3 De vereniging heeft een expliciet sociaal, sociaal-cultureel, cultureel en/of 

maatschappelijk doel. 

§4 De meerderheid van de activiteiten van de vereniging vindt plaats op het grondgebied 

van Knokke-Heist. Onder meerderheid wordt verstaan: minstens de helft + 1. 

§5 De vereniging ontvangt geen subsidies via het subsidiereglement voor de jeugd- en 

/of sportinitiatieven.  

 

Artikel 4 Aanvraag tot erkenning als erkende culturele vereniging 

De vereniging die erkend wenst te worden dient via het daartoe bestemde 

aanvraagformulier een aanvraag tot erkenning in bij het college van burgemeester en 

schepenen. De aanvraag is vergezeld van alle nodige informatie en documenten die 

aantonen dat de vereniging aan de voorwaarden voldoet (artikel 3). 

 

Artikel 5 Beslissing 

Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing tot al dan niet 

erkenning. 
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Hoofdstuk 3. Subsidies 

 

Artikel 6 Forfaitaire basissubsidie 

 

Verenigingen die recht hebben op een subsidie, krijgen een vast basisbedrag. Daarbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen: 

Categorie 1: Verenigingen met als hoofdzaak ONTMOETEN, LEREN en VORMEN 

Basissubsidie: 300 euro 

 

Categorie 2: Verenigingen met als hoofdzaak ACTIEVE CULTUURPARTICIPATIE 

ingedeeld als volgt:  

Verenigingen actieve cultuurparticipatie: basissubsidie: 500 euro 

 

Er is een uitzondering voor volgende verenigingen: 

Dans:   basissubsidie 1500 euro 

Theater:   basissubsidie 2000 euro 

Harmonieën:  basissubsidie 2000 euro 

 

Voor de verenigingen die een kwaliteitslabel verwerven door deelname aan specifieke 

wedstrijden vanuit amateurkunstenkoepels, kan het Gemeentebestuur de basissubsidie 

met 50 procent verhogen in het werkingsjaar volgend op de erkenning vanuit de 

amateurkunstenkoepel, rekening houdend met de respectievelijk geldende termijn van 

het toegekende kwaliteitslabel.  

Het Gemeentebestuur bepaalt welke vereniging in welke categorie thuishoort. 
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Artikel 7 Activiteitensubsidie 

 

Het budget dat overblijft na berekening van de basis-en stimulanssubsidie is het budget 

voor de activiteitensubsidies. Dit budget wordt verdeeld over categorie 1 (60 %) en 

categorie 2 (40 %) en wordt toegekend via een puntensysteem. 

Om recht te hebben op een activiteitensubsidie in categorie 1  

• Organiseert de vereniging vormende activiteiten die gepromoot worden naar een 

breed publiek zoals bijvoorbeeld lessenreeksen, voordrachten of lezingen, 

gidsbeurten, sensibiliseringsacties, daguitstappen met cultureel oogmerk, …  

Hiervoor worden 10 punten toegekend per georganiseerde activiteit met een 

maximum van 10 activiteiten per jaar. 

• Verzorgt de vereniging onder eigen redactie een publicatie. Een publicatie bevat 

artikels die een thema, actualiteit, feiten, geschiedenis,…uitdiepen. Hiervoor 

worden maximaal 25 punten toegekend per publicatie met een maximum van 4 

publicaties per jaar. 

Om recht te hebben op een activiteitensubsidie in categorie 2 gelden deze afspraken: 

• Bij dans:   200 punten 

1. Opvoering van een zelf gecreëerd publiek toegankelijke 

danspremière. 

2. Maximum van 2 premières. 

• Bij theater:   200 punten 

1. Opvoering van een theaterpremière, publiek toegankelijk en in 

eigen regie. 

2. Maximum van 2 premières.  

• Bij de harmonieën:   20 punten 

1. Opvoering van een zelf gecreëerd publiek toegankelijk concert. 

2. Maximum van 20 concerten.  

• Bij de koren:    10 punten 

1. Uitvoering van een zelf gecreëerd publiek toegankelijk concert. 

2. Maximum van 10 concerten. 

 

De waarde van een punt wordt berekend door het totaalbedrag van de 

activiteitensubsidies te delen door het totaal aan punten van alle verenigingen samen. 

Opvoeringen in het kader van privé-initiatieven komen nooit in aanmerking voor een 

subsidie. Verenigingen die voor bepaalde activiteiten een gage of vergoeding krijgen van 

de gemeente Knokke-Heist, of genieten van een voordelige huurmogelijkheid, kunnen 

voor die activiteiten geen werkingspunten bekomen. 
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Artikel 8 Stimulanssubsidie 

De stimulanssubsidie heeft tot doel het culturele gemeenschapsleven te stimuleren door 

vernieuwende en/of bijzondere initiatieven van het verenigingsleven te ondersteunen. 

De stimulanssubsidie wordt toegekend aan initiatieven die bijdragen tot de realisatie van 

die doelstellingen in het Meerjarenplan van het Gemeentebestuur van Knokke-Heist die 

het samenleven bevorderen, kansengroepen tot cultuurparticipatie bewegen en 

verenigingen doen excelleren.  

Met initiatieven wordt bedoeld: activiteiten, projecten, trajecten, tentoonstellingen, 

experimenten, sensibiliseringsacties, … die mikken op de deelname en/of het bereiken 

van een breed en/of moeilijker bereikbaar publiek in Knokke-Heist. 

Het initiatief moet vernieuwend zijn en/of een uitdaging en/of een nieuw 

samenwerkingsverband als doel hebben. 

Voor eenzelfde initiatief kan er maximum 1 maal per jaar een stimulanssubsidie worden 

aangevraagd en maximum 3 maal per beleidsperiode op voorwaarde dat er steeds een 

nieuwe doelstelling of uitdaging geformuleerd wordt. 

De stimulanssubsidie bedraagt maximaal 1000 euro en kan nooit meer dan de begrote 

of effectieve kosten van een initiatief dekken. 

Bijzondere aandacht kan besteed worden aan de doelstellingen voor het bekomen van de 

stimulanssubsidie, met name:  

• Het bevorderen van de deelname van de ruimere bevolking- en inzonderheid van 

groepen in achterstandssituaties - aan het culturele werk* 

• Het stimuleren van de inspraak van de brede bevolking bij de opbouw van het 

gemeentelijk cultuurbeleid* 

• Specifiek voor 2020-2025: Inzet van de verenigingen om de transversale 

doelstelling Buurtwerking van het Gemeentebestuur te ondersteunen: 

‘Ondersteunen van initiatieven die de sociale samenhang binnen de buurten 

stimuleren zodat mensen zorg dragen voor elkaar en voor de publieke ruimte’. 

*Ondersteuning van Artikel 3 uit de Statuten: Bijkomende opdracht van de Cultuurraad 

 

 

Artikel 9 Procedure 

§1 Aanvraag 

De aanvraag gebeurt jaarlijks bij voorkeur digitaal via het formulier ‘aanvraag subsidie’ 

en wordt ten laatste op 31 augustus ingediend. 

Het aanvraagformulier voor het bekomen van de forfaitaire basissubsidie voor categorie 

1 en 2 bevat minimaal: 

• Een chronologisch overzicht van alle activiteiten van het voorbije werkjaar, 

waarbij wordt aangetoond dat de meerderheid van de activiteiten plaatsvond op 

het grondgebied van Knokke-Heist. 

• Het rekeningnummer op naam van de vereniging waarop de subsidie wordt 

gestort. 
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• Een overzicht van alle eventuele wijzigingen ten opzichte van de 

erkenningsaanvraag (naam en functie bestuursleden, rekeningnummer 

vereniging, contactpersoon voor de Cultuurraad, verenigingsnummer …). 

 

Een opgave van de ledenlijst is niet verplicht maar kan opgevraagd worden om de 

werking van de vereniging af te toetsen. 

De aanvraag voor een stimulanssubsidie gebeurt bij voorkeur digitaal via het formulier 

‘aanvraag stimulanssubsidie”. 

Het aanvraagformulier bevat: 

• Volledige gegevens van de aanvrager 

• Voorstel initiatief en grondige motivering 

• Kostenraming of kostenafrekening met eventuele bewijsstukken 

De aanvraag voor een activiteitensubsidie gebeurt jaarlijks bij voorkeur digitaal via het 

formulier ‘aanvraag activiteitensubsidie’ en wordt ten laatste op 31 augustus ingediend.  

• Met uitgebreid activiteitenverslag 

Medewerkers van het Gemeentebestuur beoordelen de ontvankelijkheid en correctheid 

van de aanvraagformulieren en berekenen vervolgens het subsidiebedrag per aanvrager. 

§2 Beslissing 

De concrete toekenning van de subsidies wordt, na advies van de cultuurraad, 

goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. 

§3 Betaling 

De subsidies worden uiterlijk december van het jaar van de aanvraag betaald. 

 

Artikel 10 Controle en sancties 

De vereniging verklaart zich akkoord met het ter beschikking houden van alle nodige 

bewijsstukken tot 31 december van hetzelfde jaar. Als bewijsmateriaal geldt o.a.: 

affiches, flyers, folders, uitnodigingen, advertenties, programma, ledenlijst, financiële 

documenten. Het Gemeentebestuur heeft het recht om alles consequent te onderzoeken. 

Op elk moment kan het gemeentebestuur bijkomende informatie opvragen of controles 

verrichten. In geval van fraude of valse verklaringen kan het gemeentebestuur de 

toekenning van een subsidie schorsen, subsidies terugvorderen en de erkenning 

intrekken. Ook wanneer de betrokken vereniging weigert de gevraagde informatie te 

bezorgen kan de erkenning ingetrokken worden. 

 

 

Artikel 11 Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de Gemeenteraad dd. 24.06.2021 en 

vervangt elk voorgaand reglement. 

 



8 
 

Artikel 12 Beroep 

De aanvrager kan bij het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijk een 

gemotiveerd bezwaar indienen binnen een termijn van vier weken na de beslissing. Het 

bezwaar wordt door de Financieel Directeur voorgelegd aan het College dat over de verdere 

aanpak beslist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laatste goedkeuring Gemeenteraadszitting 24.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


