SUBSIDIEREGLEMENT
ERKENDE CULTUURVERENIGINGEN
Goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van 22 april 2014
Algemene voorwaarden
Het
gemeentebestuur
van
Kasterlee
verdeelt
subsidies
aan
de
erkende
cultuurverenigingen op basis van dit reglement, voor zover het jaarlijks goedgekeurde
budget dit toelaat. De subsidie voor erkende cultuurverenigingen wordt verdeeld in 3
categorieën:
 een subsidie voor culturele projecten van de amateurkunsten verenigingen;
 een subsidie voor educatieve activiteiten van de socio-culturele verenigingen;
 een subsidie voor uitzonderlijke culturele prestaties van de erkende
cultuurverenigingen.
Alleen erkende cultuurverenigingen komen in aanmerking voor subsidies. De
voorwaarden om erkend te worden als cultuurvereniging zijn te vinden in het
erkenningreglement van het gemeentebestuur van Kasterlee.
Behandeling van de subsidieaanvragen
De subsidieaanvragen worden alleen behandeld als:
 ze binnengebracht worden voor de vermelde deadline;
 ze via de juiste formulieren ingediend worden en alle gevraagde gegevens
bevatten;
 ze de correcte gegevens bevatten.
Het college van burgemeester en schepenen (CBS) kan ten allen tijde controle laten
uitoefenen. Als blijkt dat een vereniging onjuiste gegevens heeft verstrekt en daardoor
onterecht een subsidie heeft gekregen, kan het CBS de subsidie terugvorderen. Bij een
tweede vaststelling van misbruik wordt de vereniging geschrapt voor subsidiëring als
vereniging het daaropvolgende jaar.
Goedkeuring van de subsidieaanvragen
De subsidieaanvragen worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur van de cultuurraad
voor advies. Vervolgens neemt het CBS een beslissing.
Bezwaar tegen de beslissing van het CBS
Nadat de beslissing van het CBS is gemeld aan de aanvrager van de subsidie, heeft hij
nog 14 werkdagen de tijd om bezwaar aan te tekenen bij het CBS. Dat kan hij doen via
de cultuurdienst. Het dagelijks bestuur van de cultuurraad bespreekt dit in de
eerstvolgende vergadering. Het verslag hiervan wordt besproken op het CBS waarna er
een beslissing wordt genomen.
Wijziging van de subsidieaanvragen
Als een project of een educatieve activiteit niet kan plaatsvinden of als belangrijke
gegevens van de aanvraag veranderen brengt de cultuurvereniging het gemeentebestuur
hiervan onmiddellijk op de hoogte.
Terugvordering van de subsidies
Het subsidiebedrag wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd:
 als tijdens of na afloop van het initiatief blijkt dat onjuiste gegevens werden
verstrekt;
 als het initiatief niet plaatsvindt;
 als de voorwaarden van het reglement niet nageleefd worden.
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Verplichting bij de toekenning van een subsidie
De organisator is verplicht:
 na de realisatie van het project of de educatieve activiteit een dossier met
bewijsvoering in te dienen;
 op alle publiciteit logo en naam van de gemeente Kasterlee duidelijk te
vermelden.
1. Subsidie culturele projecten amateurkunsten verenigingen
Wie kan gesubsidieerd worden?
Erkende cultuurverenigingen die één van volgende kunstdisciplines beoefenen: muziek
en zang, theater, dans, beeldende kunst, literatuur en audiovisuele kunst en
bij
voorkeur aangesloten zijn bij één van de negen landelijke amateurkunstenorganisaties
(centrum voor beeldexpressie, creatief schrijven, danspunt, koor&stem, kunstwerkt,
muziekmozaïek, opendoek, poppunt, vlamo).
Wat kan gesubsidieerd worden?
Het project van de initiatiefnemer:
 heeft een tijdelijk en openbaar karakter;
 gaat door op het grondgebied van Kasterlee behalve wanneer er hiervoor geen
accommodatie voorhanden is;
 wordt bovenop de reguliere werking opgezet en vereist aantoonbare extra
menselijke / materiële inspanning van de erkende cultuurvereniging;
 ontvangt voor het project geen andere gemeentelijke subsidies;
 streeft originaliteit na wat moet blijken uit de doelstellingen en de aard van het
project. Originaliteit = een creatief, eigenaardig, fris of bijzonder aspect.
Beperking
Eenzelfde project kan maximum 1 x om de 3 jaar een projectsubsidie toegekend krijgen
voor zover het budget dit toelaat.
Hoeveel bedraagt de subsidie?
De subsidie wordt bepaald in verhouding tot de omvang van het project met een
maximum van 1.200 euro.
Kosten voor drank en voedsel komen niet in aanmerking voor subsidies.
Hoe gebeurt de aanvraag?




De subsidie wordt aangevraagd via het aanvraagformulier ‘culturele projecten’. Dit
formulier is verkrijgbaar op de cultuurdienst of via het e-loket op de
gemeentelijke website www.kasterlee.be.
Het aanvraagformulier wordt ten laatste 15 januari van het jaar waarin het project
plaatsvindt aan de cultuurdienst bezorgd.
Een lid van de vereniging komt het project toelichten op de vergadering van het
dagelijks bestuur van de cultuurraad in februari.

Aanvragen voor projecten die na de deadline ingediend worden kunnen uitzonderlijk
behandeld worden indien er nog budget beschikbaar is.
Uitbetaling van de subsidie?
Max. 2 maand na het einde van het project dient de vereniging een afrekeningsdossier
in. Dit dossier bevat:
 een exemplaar van alle promotiemateriaal, publicaties;
 een afrekening waarin alle kosten verantwoord worden met duidelijke facturen of
betaalbewijzen.
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De uitbetaalde subsidie kan nooit meer bedragen dan het bedrag dat de vereniging
bewezen heeft in de afrekening. Als de werkelijke kost van het project lager is dan het
begrote bedrag dan wordt de subsidie verhoudingsgewijs verminderd.
Overgangsmaatregel 2014
Voor projecten in 2014 kan de subsidie culturele projecten tot 1 juni aangevraagd
worden. Een lid van de vereniging komt het project toelichten op de vergadering van het
dagelijks bestuur van de cultuurraad op 4 juni 2014.
2. Subsidie educatieve activiteiten socio-culturele verenigingen
Wie kan gesubsidieerd worden?
Erkende cultuurverenigingen die activiteiten voor hun leden en andere geïnteresseerden
organiseren op het gebied van sociaal-cultureel vormings- en ontwikkelingswerk. De
activiteiten zijn algemeen van opzet en/of toegespitst op een bepaalde doelgroep of een
bepaald thema.
Wat kan gesubsidieerd worden?
De organisatie door de eigen vereniging van:
 een informatieve, educatieve en/of vormende activiteit begeleid door een spreker,
inleider of gids;
of
 lessen en vormingsactiviteiten met uitzondering van sportactiviteiten.
Belangrijk
De educatieve activiteiten moeten:
 ook toegankelijk zijn voor niet-leden;
 doorgaan op het grondgebied van Kasterlee;
 bij een ruim publiek aangekondigd worden.
Beperking
Eenzelfde socio-culturele vereniging kan maximum 1 x om de 3 jaar een subsidie voor
een educatieve activiteit toegekend krijgen voor zover het budget dit toelaat.
Hoeveel bedraagt de subsidie?
De subsidie voor educatieve activiteiten kent een vast bedrag van 200 euro.
Hoe gebeurt de aanvraag?




De subsidie wordt aangevraagd via het aanvraagformulier ‘educatieve
activiteiten’. Dit formulier is verkrijgbaar op de cultuurdienst of via het e-loket op
de gemeentelijke website www.kasterlee.be.
Voor activiteiten die doorgaan tussen 1 januari en 30 juni wordt het
aanvraagformulier ten laatste 15 november voor het jaar waarin de activiteit
plaatsvindt aan de cultuurdienst bezorgd.
Voor activiteiten die doorgaan tussen 1 juli en 31 december wordt het
aanvraagformulier ten laatste 15 mei van het jaar waarin de activiteit plaatsvindt
aan de cultuurdienst bezorgd.

Aanvragen voor educatieve activiteiten die na de deadline ingediend worden kunnen
uitzonderlijk behandeld worden indien er nog budget beschikbaar is.
Betaling van de subsidie?
Max. 1 maand na het einde van de educatieve activiteit dient de vereniging de
bewijsvoering van de activiteit in. Dit bevat:
 een exemplaar van alle promotiemateriaal, publicaties;
 het programma van de activiteit;
 overzicht van het aantal deelnemers, inschrijvingen.
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Overgangsmaatregel 2014
Voor activiteit in 2014 kan de subsidie ‘educatieve activiteit’ tot 1 juni aangevraagd
worden.
3. Subsidie voor uitzonderlijke culturele prestaties
Wie kan gesubsidieerd worden?
Alle erkende cultuurverenigingen. Elke erkende cultuurvereniging en alle inwoners en het
bestuur van de cultuurraad kunnen 1 kandidaat voordragen.
Wat kan gesubsidieerd worden?
 Een uitzonderlijke culturele verdienste of prestatie die de erkende
cultuurvereniging of een lid van de vereniging levert/geleverd heeft
 Een initiatief van de vereniging van het lopende jaar dat een meerwaarde biedt
aan de uitstraling van Kasterlee of het (sociaal-) culturele leven van Kasterlee.
 Een bekroning van een loopbaan van een (lid van een) vereniging.
Jubileumvieringen kunnen niet via dit reglement gesubsidieerd worden.
Hoeveel bedraagt de subsidie?
De subsidie bedraagt 400 euro namens het gemeentebestuur en een oorkonde namens
de cultuurraad.
Hoe gebeurt de aanvraag?
De kandidaturen worden uiterlijk 30 oktober van het lopende jaar via het
aanvraagformulier ‘uitzonderlijke culturele prestatie’ bij de cultuurdienst, Markt 1, 2460
Kasterlee per post of per e-mail ingediend met onderstaande gegevens:
 een beknopte levensloop van het lid van de vereniging of een beknopte
voorstelling van de vereniging zelf;
 een beschrijving van de prestatie of het initiatief;
 een motivering van de kandidatuur.
Hoe gebeurt de selectie?
Het dagelijks bestuur van de cultuurraad beoordeelt de kandidaturen aan de hand van
onderstaande selectiecriteria en geeft een advies aan het CBS.
Selectiecriteria:
 de continuïteit en duurzaamheid van de culturele verdienste of prestatie;
 de uitstraling dat een initiatief of prestatie kent binnen en buiten de gemeente
Kasterlee;
 bijdrage van de kandidaat aan het sociaal-culturele leven van Kasterlee;
 het aantal personen dat bereikt wordt door de culturele prestatie of realisatie;
 het aantal personen dat in ruime zin betrokken is bij het tot stand komen van het
initiatief of de realisatie;
Het CBS beslist over de toekenning van de subsidies.
Betaling van de subsidie?
De subsidie wordt uitbetaald aan de erkende cultuurvereniging. Tijdens een algemene
vergadering van de cultuurraad, die georganiseerd wordt tussen 1 januari en 1 april
worden de toegekende subsidies bekend gemaakt en de oorkondes overhandigd. De
geselecteerde verenigingen/leden worden hiervoor speciaal uitgenodigd.
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