GR 19/6/2018
Gewijzigd subsidiereglement voor socio-culturele en seniorenverenigingen.
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SOCIO-CULTURELE EN SENIORENVERENIGINGEN
HOOFDSTUK I : ALGEMENE BEPALINGEN
1. Erkenning.
Het college van burgemeester en schepenen beslist of een vereniging erkend wordt als socio-culturele en
seniorenvereniging.
Deze erkenning is nodig om te kunnen genieten van algemene of bijzondere bijdragen met uitzondering van de
subsidie van het Avondfeest en een subsidie voor projecten van Berlaarse verenigingen en inwoners.
1.1. Erkenningsvoorwaarden.
Om erkend te worden en te blijven moet een vereniging voldoen aan de volgende voorwaarden :
1. Lid zijn van de cultuurraad of de seniorenraad (zoals beschreven in de statuten van de desbetreffende
raad). Om lid te worden van één van deze raden dient een schrijven gericht te worden aan de voorzitter
van desbetreffende raad;
2. Culturele of sociaal-culturele activiteiten organiseren in Berlaar en openstaan voor de Berlaarse
bevolking;
3. Haar zetel in Berlaar hebben en bewijzen dat minstens 1 bestuurslid in Berlaar woont;
4. Verenigingen met commerciële doeleinden kunnen NIET als sociaal-culturele of seniorenvereniging
erkend worden;
5. Politieke partijen, vakbonden, mutualiteiten en beroepsverenigingen die sociaal-culturele activiteiten
organiseren kunnen niet erkend worden, en enkel van de bijzondere bijdrage voor het
Avondfeestgebruik maken;
6. Een vereniging komt in aanmerking voor erkenning wanneer zij kan bewijzen dat zij gedurende een
volledig werkjaar actief is in de gemeente op sociaal-cultureel gebied. Zij moeten bestaan op 1
september en actief zijn tot 31 augustus van het volgende jaar om erkend te worden, een
jaarprogramma of verslag kan bewijs leveren. Een vereniging kan een erkenning aanvragen binnen dit
eerste werkjaar, mits toevoeging van bewijsstukken. Zo kunnen zij, indien ze door het college erkend
worden, in september na het eerste werkjaar reeds genieten van de subsidie;
7. De eventuele controle van de gemeente aanvaarden.
1.2. Erkenningsaanvraag.
De aanvraag moet gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen. Een aanvraagformulier voor
erkenning vindt u terug op de website van de gemeente: www.berlaar.be.
Bij de aanvraag moeten de volgende documenten zitten:
1. De statuten of, als die er niet zijn, de doelstellingen van de vereniging;
2. De lijst van bestuursleden (minimum 3) met hun naam en adres en telefoonnummer (eventueel e-mailadres);
3. Opgave van het aantal leden;
4. Een verslag, samen met de nodige bewijsstukken over de activiteiten gerealiseerd tijdens het vorige
werkjaar.
Na behandeling in het schepencollege zal de vereniging van de beslissing van het schepencollege schriftelijk op
de hoogte worden gesteld.
1.3. Einde van de erkenning
Er komt een einde aan de erkenning van de vereniging:
1. wanneer de vereniging in het lopende jaar geen activiteiten heeft ingericht die betrekking hebben op het
nagestreefde doel;

2. wanneer de vereniging niet meer voldoet aan één of meerdere voorwaarden gesteld in punt 1.1 van dit
reglement.
2. Exclusiviteit.
Verenigingen die via een andere weg subsidies verkrijgen voor hun activiteiten, bijvoorbeeld via de gemeentelijke
sportraad, de gemeentelijke jeugdraad of de culturele raad van een andere gemeente, komen niet in aanmerking
voor deze subsidies.
Toelagen i.v.m. vieringen jubilea door verenigingen, mogen worden gecumuleerd alsook een projectsubsidie of
subsidies m.b.t. het Avondfeest waarvoor een specifieke reglementering is opgesteld.
3. Definitie werkjaar.
De subsidies worden toegekend voor gepresteerde activiteiten tijdens een werkjaar lopende van 1 september van
het voorgaande kalenderjaar tot en met 31 augustus van het lopende kalenderjaar.
HOOFDSTUK II : CRITERIA VOOR DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES
1. Algemene bijdrage.
De vereniging erkend door college van burgemeester en schepenen en die minstens 1 activiteit heeft
georganiseerd het afgelopen werkjaar ten behoeve van de bevolking en op het grondgebied van Berlaar kan
genieten van de algemene bijdrage van 150 euro per werkjaar.
2. Bijzondere bijdragen.
A. Optreden van fanfares tijdens gemeentelijke activiteiten
Fanfares kunnen genieten van een bijzondere bijdrage door op te treden bij gemeentelijke activiteiten op vraag
van het gemeentebestuur (zoals Avondfeest, 11- en 21-juliviering, 11-novemberviering e.d.) met een minimum
representatie van 10 leden per activiteit. Zij ontvangen per activiteit 250 euro.
B. Meewerkende verenigingen
Socio-culturele verenigingen en seniorenverenigingen kunnen genieten van een bijzondere bijdrage door mee te
werken aan gemeentelijke activiteiten op vraag van en aansturen van het gemeentebestuur (zoals Muzikale
tuinen, Tijd voor Creativiteit,… met uitzondering van het Avondfeest). De vereniging ontvangt:
- 200 euro per activiteit en per dag
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt jaarlijks de activiteiten waarvoor medewerking aan
verenigingen wordt gevraagd en wat onder medewerking wordt verstaan.
C. Huursubsidie
Socio-culturele verenigingen en seniorenverenigingen kunnen genieten van een bijzondere bijdrage die een deel
van hun huurkosten compenseert. Zij ontvangen een forfaitair bedrag naargelang het aantal betaalde huurdagen
per werkjaar
Categorie A: verenigingen met max. 3 huurdagen: 150 euro
Categorie B: verenigingen met minimum 4 en maximum 10 huurdagen: 300 euro
Categorie C: verenigingen met meer dan 10 huurdagen: 400 euro
Het totale bedrag van de bijzondere bijdragen mag maximum 1250 euro per jaar bedragen (exclusief de
algemene bijdrage).
HOOFDSTUK III: AANVRAAG EN TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE
1. Bewijsstukken
Activiteiten dienen gestaafd te worden door middel van bewijsstukken:
Algemene toelage: activiteitenverslag en/of jaarprogramma met aanduiding van de locatie van de verschillende
activiteiten
Huursubsidie: alle facturen van de huurkosten en huurlasten van de zaal of zalen

2. Aanvraagprocedure, afhandeling en uitbetaling van de dossiers
Het verzoek om subsidies aan te vragen wordt tijdens de maand juli verstuurd aan alle verenigingen erkend door
het schepencollege. De subsidieaanvraag moet elk jaar opnieuw ingediend worden. Uiterlijk 1 september moeten
deze aanvraagformulieren op de website van de gemeente: www.berlaar.be ingevuld worden. De
rechthebbenden van subsidies die deze datum van 1 september niet respecteren worden uitgesloten van
betoelaging behoudens bewijs van overmacht.
De verwerkte info wordt voorgelegd aan het schepencollege en deze beslist over de uitbetaling van de subsidies.
Elke vereniging wordt via de cultuurraad in kennis gesteld van zijn/haar subsidie.
Indien zou worden vastgesteld dat een aanvraagformulier niet naar waarheid werd ingevuld, kan er voor het
betrokken werkjaar geen subsidie worden toegekend. De voorzitter van die vereniging wordt schriftelijk in kennis
gesteld en kan binnen dertig dagen het bezwaar van de vereniging schriftelijk laten weten aan het
schepencollege dat hierover binnen zestig dagen een beslissing neemt.
De subsidies zullen aan de verenigingen worden betaald via overschrijving op het door hen opgegeven
bankrekeningnummer. Dit rekeningnummer dient op naam te staan van de vereniging en op het
aanvraagformulier ingevuld te worden.
Om misverstanden en misbruiken te verhinderen, zullen andere, mogelijke uitbetalingswijzen niet worden
toegestaan.
Dit toelagereglement geldt voor de subsidies die betrekking hebben op werkjaar 2018-2019 en de volgenden.

