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OVERWEGEND GEDEELTE
Gelet op artikelen 41, 162 en 170, §4 van de grondwet;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van
sommige toelagen;
Gelet op artikel 42, §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen;
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, met ingang vanaf 1 januari
2019;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de
beleids- en beheerscyclus met de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningstelsels;
Gelet op de meerjarenplanning 2020-2025 van de gemeente Kortenaken, waarbij het engagement
wordt aangegaan om te werken naar 1 globaal subsidiesysteem voor alle sectoren met ruimte voor
sectorspecifieke aandachtspunten.
Overwegende dat de Gemeente Kortenaken de vrijetijdsverenigingen extra wil ondersteunen in de
uitwerking en uitbouw van een kwalitatief verenigingsleven;
Gelet op het voorziene budget met budgettaire sleutel - 071900 - 64930000 - Subsidiereglement
projecten;
Gelet op het voorziene budget met budgettaire sleutel -071999 - 60010000 – Publiekswerking;
Gelet op het voorziene budget met budgettaire sleutel -074900 - 64930000 - AC620501 - 071900 64930000 - Reglement evenementen en festivals (incl.sportmanifestaties);
Overwegende bespreking en het positieve advies van de Seniorenraad op 7 september 2021;
Overwegende bespreking en het positieve advies van de Jeugdraad op 20 oktober 2021;
Overwegende bespreking en het positieve advies van de Sportraad op 21 oktober 2021;
Overwegende bespreking en het positieve advies van de Cultuurraad op 9 november 2021;
Overwegende dat het College, bij besluit van 20/12/2021, zich hierachter schaarde en het voorstel
presenteert aan de gemeenteraad.

BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /DOELSTELLING
De gemeente Kortenaken wilt de vrijetijdsverenigingen extra ondersteunen in de uitwerking en de
uitbouw van een kwalitatief verenigingsleven. Daarom worden er subsidies verleend aan verenigingen
die een festival, evenement, project of publiekswerking organiseren en voldoen aan de erkennings- en
subsidievoorwaarden.
ARTIKEL 2 /PROCEDURE
Verenigingen dienen aanvragen ter erkenning te richten aan het College van burgemeester en
schepenen, p/a dienst Vrije Tijd, Dorpsplein 35 – 3470 Kortenaken. Hiervoor dient de vereniging Luik
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1 van het aanvraagformulier in te vullen. Het gemeentebestuur beslist na advies van de
desbetreffende adviesraad, maximaal 3 maanden na de aanvraag. Om een erkenning te bekomen
dienen de verenigingen te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden zoals hieronder beschreven.
Verenigingen dienen aanvragen voor subsidies te richten aan het College van burgemeester en
schepenen, p/a dienst Vrije Tijd, Dorpsplein 35 – 3470 Kortenaken vóór 1 oktober voor de subsidies
voor het voorbije werkingsjaar (van 1 september t.e.m. 31 augustus).
A. Subsidieaanvragen die tijdig en correct worden ingediend worden binnen een periode van 3
maanden uitbetaald door gemeente Kortenaken.
B. Voor onvolledige aanvragen worden bijkomende toelichtingen gevraagd door de dienst Vrije
Tijd. Indien deze correct worden ingediend wordt de aanvraag afgehandeld zoals onder punt
A.
C. Onvolledige aanvragen die niet worden aangevuld of aanvragen waarover enige twijfel rijst
omtrent de juistheid van de gegevens, worden voorgelegd aan de adviesraad. De adviesraad
beslist binnen een termijn van 45 werkdagen.
D. De verenigingen zijn verplicht subsidies aan te wenden overeenkomstig het doel dat ze zijn
aangevraagd. Bovendien zijn verenigingen verplicht verantwoording af te leggen
overeenkomstig de wet van 14 november 1983. Valse verklaringen kunnen leiden tot
terugvordering.
Indien verenigingen openstaande schulden hebben bij het gemeentebestuur wordt het uitgekeerde
subsidiebedrag verminderd met het bedrag van de openstaande schulden.
ARTIKEL 3 /DEFINITIES EN VOORWAARDEN VOOR SUBSIDIËRING
DE AANVRAGER
De subsidie kan aangevraagd worden door erkende verenigingen van de gemeente Kortenaken.
ERKENNINGSVOORWAARDEN
Een vereniging die erkend wil worden en bijgevolg subsidies wil verkrijgen, moet voldoen aan de
volgende cumulatieve voorwaarden:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Privaat initiatief zonder beroepsdoeleinden of winstoogmerk zijn.
Zetel hebben in Kortenaken.
Het project, evenement, festival of de publiekswerking vindt plaats op het grondgebied van de
gemeente Kortenaken.
Gedragen door vrijwilligers.
In orde zijn met verzekeringen Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen.
Een vereniging moet 1 jaar effectieve werking kunnen bewijzen. Voor nieuwe verenigingen
kan er een actieplan voorgelegd worden om reeds een basisbedrag te krijgen. Bij niet
uitvoering van dit actieplan, kan het bedrag teruggevorderd worden.
Afvaardiging en aanwezigheid op de algemene vergadering van de adviesraad is noodzakelijk
om de erkenning te kunnen behouden.
Minimum 1 vrijetijdsfunctie vervullen, nl. sport-, cultuur-, jeugd- of seniorenwerking.
Controle aanvaarden van de aanvraag door de bevoegde diensten. Geschillen worden betwist
bij het bevoegde overheidsorgaan.
Regelmatig organiseren of beoefenen van vrijetijdsactiviteiten.
Voertaal tijdens de activiteiten is Nederlands.
De respectievelijke adviesraad geeft advies over de erkenning, zij kunnen uitzonderingen
toelaten.
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ARTIKEL 4 / DEFINITIES
Afhankelijk van de aard van het initiatief wordt een specifieke ondersteuning vanuit de gemeente
geboden.
Definitie en omschrijving initiatief
Straat-, buurt-, wijk-, dorpsfeesten worden
georganiseerd door en voor inwoners van een
bepaalde straat / buurt / wijk. Het feest moet
openstaan voor alle inwoners van een bepaalde
wijk / straat.
Openbare evenementen en festivals. De
evenementen worden georganiseerd door een
erkende feitelijke vereniging of een vereniging
zonder winstoogmerk. (controle aan de hand
van de promotie)
Projecten spelen in op de plotse dynamiek en
actuele thema’s.
Publiekswerking: verenigingen die jaarlijks 1 of 2
grote projecten uitwerken en zich vooral richten
op publiekswerking in plaats van ledenwerking.
(bv. toneelverenigingen)
Ondersteuning
Agogische ondersteuning
Materiële ondersteuning

Financiële ondersteuning

Ondersteuning van de gemeente
- Materiële ondersteuning
- Agogische ondersteuning

-

Materiële ondersteuning
Agogische ondersteuning
Financiële ondersteuning

-

Materiële ondersteuning
Agogische ondersteuning
Financiële ondersteuning
Materiële ondersteuning
Agogische ondersteuning
Financiële ondersteuning

Omschrijving
Bestaat uit hulp en advies van de dienst Vrije Tijd bij het invullen van
aanvragen en toelatingen, bv. Unisono, toestemming gemeente, …
Bestaat uit het voordelig ter beschikking stellen van de materialen van
de gemeentelijke uitleendienst, een voordeeltarief bij het gebruik en de
huur van de lokalen en zalen van het gemeenschapscentrum en
voordeel bij het gebruik van de gemeentelijke infokanalen (zie aparte
reglementen aangaande de uitleendienst, gemeenschapscentra en
infokanalen)
De financiële ondersteuning wordt volgens de verdeelsleutels bepaald
in het reglement (bv. puntensysteem) over het aantal aanvragers
verdeeld worden.

Komen niet in aanmerking voor subsidiëring: de normale kermissen en jaarmarkten met
kermisattracties en kraampjes.
ARTIKEL 5 / SUBSIDIËRING
EVENEMENTEN EN FESTIVALS
TOELAGE:
Er wordt in totaal € 2.750 voorzien voor de ondersteuning van evenementen en festivals. Dit budget
wordt percentueel verdeeld aan de hand van de puntenverdeling. Een evenement kan maximaal €750
ontvangen. Wanneer het voorziene budget niet opgebruikt wordt vloeit 50% terug naar de
werkingsmiddelen van de sportverenigingen en 50% naar cultuurverenigingen. Van deze 50% stroomt
58/75ste naar cultuurverenigingen met ledenwerking en 17/75ste naar cultuurverenigingen met
publiekswerking.
PUNTENVERDELING
Algemeen
Aantal bestuursleden
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2 punten / bestuurslid
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Aantal deelnemers evenement / festival

1 punt / schijf van 50 deelnemers

Actief meegeholpen aan activiteiten ingericht
2 punten/ helper/ activiteit (met een maximum
door gemeentelijke instanties (*)
van 16 punten)
Andere activiteiten
1 punt / dagdeel (VM, NM, AV – min. 3 uur)
(louter commerciële activiteiten mogen niet
meegeteld worden)
(*) actief helpen, houdt in fysiek aan een evenement meehelpen. Materiële en logistieke
ondersteuning van evenementen wordt hier niet in rekening genomen
Organisatie
Voorbereiding, uitwerking en opruim van
evenement / festival
Helpers-vrijwilligers tijdens festival / evenement
Gratis aangeboden randanimatie voor jeugd
Geprogrammeerde artiesten

1 punt / dagdeel (VM, NM, AV – min. 3 uur)
1 punt / helper / dag
10 punten
Lokaal talent uit
Kortenaken
Buiten Kortenaken

6 punten
4 punten

Inzetten op doelgroepen
Korting geven aan kansengroepen

10 punten

Communicatie
Activiteiten in de UIT-databank ingeven
Up to date houden van eigen website
Up to date houden van sociale media kanalen

10 punten
10 punten
10 punten (met een maximum van 2 kanalen)

PROJECTEN
DOEL
Door de invoering van projectsubsidies wil het gemeentebestuur van Kortenaken inspelen op de
plotse dynamiek en actuele thema’s binnen de vrijetijdssector. We willen ook culturele experimenten
en vernieuwing aanmoedigen.
SPECIFIEKE VOORWAARDEN
-

het project is experimenteel of vernieuwend van aard, het overstijgt het courante aanbod van
activiteiten in Kortenaken of spreekt moeilijk bereikbare doelgroepen aan.
het project staat open voor iedereen.
Jaarlijks kan voor 1 vereniging maar 1 activiteit of een reeks met elkaar verbonden activiteiten,
in aanmerking genomen worden.
De projectsubsidies kunnen niet hoger zijn dan de kostprijs van het project. Controle gebeurt
door de dienst Vrije Tijd van de gemeente Kortenaken.

TOELAGE
Er wordt in totaal €1000 voorzien voor het ondersteunen van projecten. Dit budget wordt percentueel
verdeeld tussen de aanvragers. Een project kan maximaal €500 ontvangen en het subsidiebedrag kan
de werkelijk gemaakte kosten niet overschrijden. Wanneer het voorziene budget niet opgebruikt wordt
vloeit dit terug naar de werkingsmiddelen van de cultuurverenigingen. Dit restbudget wordt volgens
de volgende verdeelsleutel verdeeld: 58/75ste stroomt naar cultuurverenigingen met ledenwerking en
17/75ste stroomt naar cultuurverenigingen met publiekswerking.
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PUBLIEKSWERKING
SPECIFIEKE VOORWAARDEN
De vereniging vervult de volgende culturele functie: Cultuurcreatie en/of –productie (maken van
culturele goederen/activiteiten).
TOELAGE
Er wordt in totaal € 1.700 voorzien voor het ondersteunen van publiekswerkingen. Dit budget wordt
percentueel verdeeld tussen de aanvragers.
PUNTENVERDELING
Algemeen
Aantal leden

2 punten / lid

Publieksbereik

1 punt / schijf van 50 deelnemers

Actief meegeholpen aan activiteiten ingericht
door gemeentelijke instanties (*)
Verenigingen die actief elkaar helpen bij
organisatie van evenementen (*)

2 punten/ helper/ activiteit (met een maximum
van 16 punten)
10 punten / evenement / vereniging (met een
maximum van 5 evenementen)

(*) actief helpen, houdt in fysiek aan een evenement meehelpen. Materiële en logistieke
ondersteuning van evenementen wordt hier niet in rekening genomen.
Organisatie
Productie met decor + 1 voorstelling
Productie zonder decor + 1 voorstelling
Productie in co-creatie met andere vereniging +
1 voorstelling
Extra voorstelling
Werken met externe regisseur
Werken met professionele muzikant
Werken met professionele geluids-/lichttechnici
Jeugdproductie + 1 voorstelling
Extra voorstelling jeugdwerking

50 punten / productie
25 punten / productie
50 punten / productie
5 punten / voorstelling
10 punten / productie
10 punten / productie
10 punten / productie
100 punten / productie
10 punten / voorstelling

Inzetten op doelgroepen
Korting geven aan kansengroepen

10 punten

Communicatie
Up to date houden van vrijetijdsgids
Activiteiten in de UIT-databank ingeven
Up to date houden van eigen website
Up to date houden van sociale media kanalen

10 punten
10 punten
10 punten
10 punten

ARTIKEL 6 /INWERKINGTREDING
Aldus goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen op 20 december 2021; door
de gemeenteraad op 27 januari 2022.
Dit subsidiereglement treedt in werking vanaf 3 februari 2022.
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