
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

STAD OUDENBURG 

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SOCIAAL-CULTURELE 

VERENIGINGEN  

(vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2002] 

 
HOOFDSTUK I.  Algemeen 
 

Artikel 1. 

Binnen de perken van de daartoe in de begroting ingeschreven kredieten worden jaarlijks 
toelagen verleend aan erkende sociaal-culturele verenigingen. 
 
HOOFDSTUK II.  Erkenning: aanvraag – voorwaarden – beslissing – intrekking 
 

Artikel 2. 

Om in aanmerking te kunnen komen voor het verkrijgen van een toelage dient de sociaal-
culturele vereniging als dusdanig erkend te zijn. 
 

Artikel 3. 

Een aanvraag tot erkenning moet worden ingediend bij de stedelijke dienst voor cultuur, 
uiterlijk op 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor men voor het eerst 
subsidies wenst aan te vragen. 
 

Artikel 4. 

De volgende stukken dienen bij de aanvraag te worden gevoegd (erkenningdossier): 
- een exemplaar van de statuten van de vereniging, of van een als dusdanig geldend 

document; 
- een lijst met de namen, adressen, en geboortedata, van de leden van het 

bestuursorgaan van de vereniging, met daaraan toegevoegd hun functies binnen het 
bestuur; 

- een opgave van het aantal actieve leden; 
- een chronologisch activiteitenverslag (datum, uur, plaats, wat) van het laatste werkjaar, 

gestaafd met de nodige bewijsstukken (uitnodigingen, affiches, krantenknipsels, 
strooibriefjes, …of fotokopieën hiervan), en met opgave van het aantal aanwezigen per 
activiteit. 

 

Artikel 5. 

De erkenningsaanvragen worden voor advies overgemaakt aan de stedelijke raad voor 
cultuur.  De eigenlijke beslissing tot erkenning wordt genomen door het college van 
burgemeester en schepenen op basis van voormeld advies. 
 

Artikel 6. 



De beoordeling van de erkenningsaanvraag gebeurt aan de hand van de criteria voor het 
verwerven van het lidmaatschap van de algemene vergadering van de stedelijke raad voor 
cultuur, zoals bepaald in de statuten van de stedelijk raad voor cultuur, vastgesteld bij 
gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 1993. 
 
Inzonderheid dient te zijn voldaan aan volgende voorwaarden: 
- de vereniging heeft een sociaal-cultureel doel ingeschreven in haar statuten, of in die van 

haar regionale of nationale geleding, of in een als dusdanig erkend document;  
- de vereniging heeft haar zetel in de stad; 
- het bestuur moet minstens bestaan uit drie leden: voorzitter, secretaris en 

penningmeester.  Deze functies zijn niet cumuleerbaar. 
 

Artikel 7. 

Indien een vereniging voldoet aan de voorwaarden om als dusdanig erkend te worden wordt 
zij hiervan schriftelijk ingelicht binnen 60 dagen na de ontvangst van de aanvraag. 
 

Artikel 8. 

De erkenning blijft verworven zolang aan de erkenningsvoorwaarden wordt voldaan. 
 

Artikel 9. 

Elke wijziging dient onverwijld aan de stedelijke dienst voor cultuur te worden meegedeeld. 
 

Artikel 10. 

De intrekking van de erkenning gebeurt bij gemotiveerde beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen, op voorstel van of na advies door de stedelijke raad voor 
cultuur. 
 
HOOFDSTUK III.  Subsidies: aard - voorwaarden – aanvraag – toekenning – controle  
 

Artikel 11. 

Elke erkende sociaal-culturele vereniging ontvangt jaarlijks een basissubsidie.  Het bedrag 
van de basissubsidie wordt bepaald door het stadbestuur.  Hierbij wordt door de raad voor 
cultuur advies gegeven. 
 

Artikel 12. 

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de sociaal-culturele verenigingen, naast 
hun erkenning als dusdanig, aan volgende voorwaarden voldoen: 
- er is sprake van een privé-initiatief, zonder beroepsdoeleinde, winst- of 

handelskenmerken; 
- de vereniging wordt geleid door een bestuur waarvan minstens de helft van de leden 

woont in de stad; 
- voor het uitoefenen van de onderscheiden functies van voorzitter, secretaris en 

penningmeester, kunnen bloed- of aanverwanten in de eerste graad en echtgenoten 
kunnen geen deel uitmaken van hetzelfde bestuur; 

- de vereniging moet een democratisch bestuur hebben; 
- de vereniging mag geen leden weigeren op grond van ras, geslacht, nationaliteit, geloof,  

overtuiging, of seksuele geaardheid; 
- minstens 50% van de actieve leden van de vereniging moet inwoner zijn van de stad; 
- minstens 50% van de activiteiten moet zich op het grondgebied van de stad ontplooien; 



- per werkjaar zijn er minstens 5 activiteiten, waarvan minstens 2 voor alle leden; 
- bij de activiteiten wordt het Nederlands als voertaal gebruikt; 
- de subsidieaanvraag moet worden ingediend, binnen de voorgeschreven termijn en met 

de vereiste bijlagen. 
 

Artikel 13. 

Uitgesloten van subsidie zijn de verenigingen die (al of niet) op basis van een ander 
subsidiereglement door de stad worden betoelaagd.  Deze uitsluiting geldt niet voor de 
eventuele buitengewone toelagen bedoeld in artikel 19. 
 

Artikel 14. 

De subsidieaanvraag dient jaarlijks te worden ingediend bij de stedelijke dienst voor cultuur, 
voor 30 november.  Laattijdig ingediende aanvragen worden niet meer in aanmerking 
genomen.   
 

Artikel 15. 

De volgende stukken dienen bij de aanvraag te worden gevoegd (subsidiedossier): 
- de bevestiging dat de vereniging nog steeds aan de erkenningsvoorwaarden voldoet (en 

nooit heeft opgehouden aan deze voorwaarden te voldoen); 
- een lijst met de namen en adressen van de leden van het bestuursorgaan van de 

vereniging, met aanduiding van hun bestuursfunctie; 
- een activiteitenopgave van het voorbije werkjaar, gestaafd met de nodige bewijsstukken 

(uitnodigingen, affiches, krantenknipsels, strooibriefjes, …of fotokopieën hiervan), en met 
opgave van de plaats en de aard van de activiteiten, alsook van het aantal aanwezigen 
per activiteit; 

- het programma voor het komende werkjaar. 
 

Artikel 16. 

Voor de toepassing van dit reglement loopt een werkjaar van 1 september tot en met 31 
augustus.  
 

Artikel 17. 

De beslissing tot toekenning van de basissubsidie wordt genomen door het college van 
burgemeester en schepenen op advies van de stedelijke raad voor cultuur. 
 

Artikel 18. 

Elke vereniging die voor een werkjaar meer dan 1.250,00 EUR ontvangt moet, binnen één 
maand na het afsluiten van het werkjaar, de nodige bewijsstukken voorleggen ter 
verantwoording van de aanwending van de toelage.  Voor rechtspersonen wordt hieronder 
verstaan: het voorleggen van de balans en de rekeningen, alsook een verslag inzake beheer 
en financiële toestand.   
 
HOOFDSTUK IV.  Buitengewone toelagen, materiële steun en logistieke ondersteuning 
 

Artikel 19. 

Naast de gewone jaarlijkse toelagen kunnen voor uitzonderlijke en/of eenmalige projecten, 
manifestaties, organisaties, e.d. bijkomende buitengewone toelagen worden toegekend, 



waarvoor de nodige kredieten dienen te worden voorzien in de begroting.  Indien het bedrag 
van deze toelage hoger is dan 1.250,00 EUR geldt hier eveneens artikel 18.  
 

Artikel 20. 

Deze reglementering doet geen afbreuk aan de materiële steun en/of logistieke 
ondersteuning die door de gemeente wordt verleend aan de sociaal-culturele verenigingen.   
 


