REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN
SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN TE KOKSIJDE
Artikel 1

Algemene Bepalingen

Het gemeentebestuur van Koksijde kan jaarlijks subsidies verlenen aan de erkende sociaalculturele verenigingen van Koksijde, binnen de perken van de kredieten voorzien op de
gemeentebegroting. Dat gebeurt na advies van de gemeentelijke raad voor Cultuurbeleid, hierna
de Culturele Raad genoemd.
Indien het gemeentebestuur van Koksijde dit advies niet volgt, dient zij dit te motiveren.
De erkenning en subsidiëring gebeuren volgens de voorwaarden die in dit reglement zijn
vastgelegd.
Artikel 2

Toepassingsgebied

2.1 Dit reglement is enkel van toepassing op de plaatselijke socio-culturele verenigingen,
met uitzondering echter van de kaartersclubs.
Hiermee worden de verenigingen bedoeld die in Koksijde actief zijn in één van de
volgende gebieden :
- Actieve kunstbeoefening
- Sociaal cultureel vormings- en ontwikkelingswerk
- Culturele Vrijetijdsbesteding
2.2 Verenigingen die via een andere weg subsidies ontvangen voor hun activiteiten, zoals o.a. de
gemeentelijke Sportraad, de gemeentelijke Jeugdraad, de gemeentelijke Welzijnsraad of de
Culturele Raad van een andere gemeente, kunnen voor deze activiteiten geen subsidies
ontvangen via dit reglement. De dotatie aan de gemeentelijke Culturele Raad en de
Seniorenraad wordt jaarlijks door gemeenteraad opnieuw vastgesteld en valt niet onder
toepassing van het subsidiereglement wegens hun coördinerende en stimulerende taken.
De subsidies worden verleend door het college van burgemeester en schepenen bij
toepassing van dit reglement.
2.3 Het over de socio-culturele verenigingen te verdelen totale bedrag, wordt jaarlijks door het
college van burgemeester en schepenen bij de opmaak van de begroting voor het volgende
jaar vastgesteld. Dat gebeurt na advies van de raad voor Cultuurbeleid.
Artikel 3

Erkenning

Het college van burgemeester en schepenen beslist of een vereniging erkend wordt als sociaal-culturele
vereniging. Dat gebeurt na advies van de raad voor Cultuurbeleid.
3.1.

Erkenningsvoorwaarden

Om erkend te worden en te blijven moet een vereniging voldoen aan de volgende voorwaarden :
1. sociaal-culturele activiteiten organiseren in Koksijde en openstaan voor de Koksijdse bevolking;
2. haar zetel in Koksijde hebben en bewijzen dat minstens de helft van de bestuursleden in
Koksijde woont
3. in haar activiteiten en publicaties de taalwetgeving naleven
Verenigingen met commerciële doeleinden kunnen niet als sociaal-culturele vereniging erkend
worden. Politieke partijen, vakbonden, mutualiteiten en beroepsverenigingen die sociaal-culturele
activiteiten organiseren, kunnen wel erkend worden, maar niet gesubsidieerd worden.
Een vereniging komt in aanmerking voor erkenning na 1 jaar sociaal-culturele werking.
3.2.

Erkenningsaanvraag

De vereniging moet jaarlijks een aanvraag tot erkenning indienen op het daartoe
voorziene aanvraagformulier.
Bij de aanvraag moeten de volgende documenten zitten :
de statuten of doelstellingen van de vereniging (enkel bij de eerste aanvraag of wijziging)
de lijst van de bestuursleden (minimum 3) en het aantal leden met hun naam en adres
een beknopt verslag van het werkingsjaar, dat loopt van 1 juli t.e.m. 30 juni.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de erkenning van de vereniging.
3.3.

Voordelen van de erkenning

De erkenning als sociaal-culturele vereniging geeft recht op :
1. gratis gebruik of gebruik tegen een gereduceerd tarief – dit geldt niet voor onderhouds- en/of
opkuiskosten (!) – van de gemeentelijke infrastructuur dewelke aangeduid wordt door het
college van burgemeester en schepenen
2. gratis gebruik of gebruik tegen een gereduceerd tarief van materialen van de gemeentelijke
Technische dienst
3. bepaalde logistieke ondersteuning vanuit de gemeente, indien hiervoor tijdig een aanvraag
toekomt bij het college van burgemeester en schepenen
4. gratis publicatie van activiteiten in de tweemaandelijkse Cultuur- en Vrije Tijdskalender (Tijdingen)
5. een basissubsidie, indien zij niet via een andere weg subsidies ontvangt zoals bepaald in art. 2
Artikel 4
Er
1.
2.
3.

Subsidies

zijn drie soorten subsidies :
basissubsidies
werkingssubsidies
projectsubsidies

Artikel 5

Basissubsidies

Erkende sociaal-culturele verenigingen krijgen jaarlijks een forfaitair bedrag als basissubsidie, behalve
indien zij via een andere weg subsidies ontvangen, zoals bepaald in art. 2.
5.1.

Verdeling

Voor de basissubsidie wordt 10 % van het totaal begrote subsidiebedrag gereserveerd.
Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal erkende verenigingen, waardoor alle erkende socioculturele verenigingen van Koksijde eenzelfde bedrag krijgen.
5.2.

Aanvraag

De basissubsidie dient niet apart aangevraagd te worden, zij wordt toegekend, na erkenning van de
vereniging.
Artikel 6

Werkingssubsidies

Elke erkende sociaal-culturele vereniging kan ook een werkingssubsidie krijgen. Deze wordt
toegekend op basis van de activiteiten die zij ontwikkelde in het voorbije werkjaar, dat loopt van
1 september t.e.m. 30 juni. Behoudens de omkaderingsactiviteiten, vermeld in 6.3.1., komen hierbij
de activiteiten in aanmerking die openstaan voor de Koksijdse bevolking. Activiteiten met een
uitgesproken commercieel karakter komen echter niet in aanmerking.
6.1.

Verdeling

Voor de werkingssubsidie wordt 60 % van het totaal begrote subsidiebedrag gereserveerd.
De werkingssubsidie wordt verdeeld op basis van een puntenstelsel. Hierdoor krijgt een activiteit
een aantal punten volgens de aard van die activiteit.
De waarde van een punt wordt bepaald door het totale bedrag van de werkingssubsidies te delen
door het totale aantal behaalde punten van alle verenigingen samen. De uitkomst van deze deling
is de waarde van 1 punt. Iedere erkende sociaal-culturele vereniging krijgt een subsidie toegekend
ter waarde van het aantal punten dat zij heeft behaald.

6.2.

Aanvraag

De aanvraag voor werkingssubsidie gebeurt volgend op het werkjaar.
Hiervoor vult de vereniging een evaluatieformulier in, waarop zijzelf haar puntentotaal bepaalt.
Bij het evaluatieformulier voegt de vereniging
een activiteitenverslag, dat door de bestuursleden voor echt en waar verklaard wordt
alle mogelijke materiaal (o.a. uitnodigingen, affiches, folders, krantenknipsels, tijdschrift, lijst
van abonnees, aankondiging in de Cultuur- en Vrije Tijdskalender) dat bewijzen aanbrengt voor
de vermelde activiteiten.
Het college van burgemeester en schepenen wijst een ambtenaar aan om de formulieren en
bewijsstukken te controleren.
De uitbetaling kan echter niet eerder geschieden dan na de goedkeuring door de hogere overheid
van de door de gemeenteraad gestemde gemeentebegroting.
6.3.

Puntenstelsel

De toekenning van punten op basis van de activiteiten van een vereniging is erop gericht de
meerwaarde van die activiteiten voor de Koksijdse gemeenschap te honoreren.
Daarom wordt niet voor elk soort van activiteit eenzelfde puntenaantal toegekend.
1. Omkaderingsactiviteiten
1.1. aantal leden :
- minder dan 24
- meer dan 24, minder dan 48
- meer dan 48

= 2 punten
= 5 punten
= 10 punten

1.2. aantal bestuursvergaderingen :
- minder dan 4
- meer dan 4, minder dan 10
- meer dan 10

= 2 punten
= 5 punten
= 10 punten

1.3. repetities (alleen voor cultuurscheppende verenigingen :
aantal repetities tijdens het voorbije werkjaar

x2 punten

1.4. deelname van een bestuurslid aan kadervorming of andere vorming, door koepelvereniging of enige
andere, door derden uitgewerkt
maximum 10 kadervormingsactiviteiten subsidieerbaar, per activiteit
= 2 punten
1.5. uitgave van een tijdschrift (d.w.z. een periodiek met vormende artikels en aankondigingen,
minimum 3 uitgaven per jaar),
maximum 5 uitgaven per jaar subsidieerbaar, per uitgave
= 10 punten
2. Educatieve en cultuurspreidende activiteiten
2.1.1. de vereniging organiseert zelf educatieve, informatieve en/of vormende activiteiten,
vb. discussie-avonden, voordrachten, debatten, natuurexploraties, enz. … begeleid door een
spreker, inleider of gids – kleine groepen van minimum 12 deelnemers –
maximum 10 activiteiten per jaar subsidieerbaar, per activiteit
=
5
punten
2.1.2. de vereniging organiseert zelf educatieve, informatieve en/of vormende activiteiten,
begeleid door een spreker, inleider of gids – grote groep van minimum 48 deelnemers – maximum
5 activiteiten per jaar subsidieerbaar, per activiteit
= 10
punten
2.1.3. de vereniging organiseert zelf cycli van minimum 3 lessen of
vormingsactiviteiten, maximum 5 cycli per jaar subsidieerbaar, per lessencyclus
punten
2.2. de vereniging organiseert zelf :
educatieve reizen van minimum 1 dag lang, begeleid door een gids of begeleider

dagdelen van
= 10

-

tentoonstellingen
voorstellingen (door derden opgevoerd) van toneel, literatuur, muziek,
poppentheater, … maximum 5 activiteiten per jaar subsidieerbaar, per activiteit
= 10 punten

ballet,

dans,

2.3. er is een deelname van minimum 12 leden in verenigingsverband aan een tentoonstelling, een
reis of een voorstelling (door derden uitgewerkt) van toneel, literatuur, muziek, ballet, dans,
poppentheater, e.d. of aan voordrachten, discussie-avonden, debatten of natuurexploraties
maximum 5 activiteiten per jaar subsidieerbaar, per activiteit
= 4 punten
3. Cultuurscheppende en –bewarende activiteiten
3.1. de vereniging organiseert zelf een publieke voorstelling van toneel, literatuur, muziek, ballet,
dans poppentheater, … of een tentoonstelling, uitgevoerd en verzorgd door de eigen vereniging
= 20 punten
vanaf de tweede voorstelling, per voorstelling
= 10 punten
3.2. de vereniging verzorgt voor een andere vereniging een publieke voorstelling van toneel,
literatuur, muziek, ballet, dans, poppentheater, … of een tentoonstelling,
= 10 punten
vanaf de tweede voorstelling, per voorstelling
= 5 punten
3.3. de vereniging organiseert zelf muzische of beeldende vorming voor haar leden (minimum 10
lessen per semester) – maximum 5 cycli subsidieerbaar
= 20 punten
3.4. De vereniging doet aan cultuurbewarende activiteiten en organiseert minstens één activiteit
per jaar waarbij de geschiedenis van de plaatselijke cultuur en het verenigingsleven aan de
bevolking getoond wordt – maximum 5 activiteiten subsidieerbaar
= 20 punten
4. Recreatieve en sportieve – hobbyactiviteiten
4.1. de vereniging organiseert zelf recreatieve activiteiten, tentoonstellingen, wedstrijden, quizzen,
reizen, zoektochten, kermissen, e.d.
maximum 10 activiteiten per jaar subsidieerbaar, per activiteit
= 5 punten
4.2. er is een deelname van minimum 12 leden in verenigingsverband aan door derde verenigingen
georganiseerde recreatieve activiteiten, tentoonstellingen, wedstrijden, quizzen, reizen,
zoektochten, kermissen, e.d.
maximum 10 activiteiten per jaar subsidieerbaar, per activiteit
= 2 punten
Artikel 7

Projectsubsidies

7.1.

Definitie

Een project is een uitzonderlijke of experimentele activiteit die een kwalitatieve meerwaarde betekent
voor de vereniging en/of de Koksijdse gemeenschap. Het kan daarbij gaan om een activiteit met een
groter omvang of een grotere uitstraling, een jubeleumviering (25 jaar of een veelvoud) of een
engagerende actie.
Samenwerking tussen verenigingen is belangrijk, maar is geen voorwaarde om een projectsubsidie
te bekomen. Ook samenwerking met verenigingen buiten de gemeente wordt gestimuleerd. Voor
een project kan ook een tijdelijke vereniging opgericht worden.
7.2.

Verdeling

Voor de projectsubsidies wordt 30 % van het totaal begrote subsidiebedrag gereserveerd. De
projectsubsidies worden toegekend tot uitputting van het bedrag. Indien het bedrag voor
projectsubsidies niet is opgebruikt, zal het resterende bedrag worden toegevoegd bij de begroting van
het volgende jaar.

7.3.

Aanvraag

De aanvraag voor een projectsubsidie dient te gebeuren met het daartoe bestemde aanvraagformulier.
Dit vermeldt duidelijk de doelstellingen, de planning en de begroting (raming van de uitgaven en
inkomsten) van het project.
Daarna zal het college van burgemeester en schepenen, op advies van het bestuur van de
Culturele Raad, een bepaald subsidiebedrag toewijzen aan elk goedgekeurd project.
Op affiches, uitnodigingen, e.d. dient de vereniging te vermelden dat de activiteit georganiseerd
wordt met de steun van de gemeente Koksijde. Dit kan door een vermelding en/of door het logo
van de gemeente. Zo niet, vervalt de subsidie.
Na afloop van de activiteit moet de vereniging een kort evaluatieverslag indienen, tezamen met
een financiële afrekening en de nodige bewijsstukken (facturen, affiche, uitnodiging, persbericht,
e.d.).
Artikel 8

Uitbetaling

8.1. Na goedkeuring van de begroting laat het college van burgemeester en schepenen de basis- en
werkingssubsidies zo vlug mogelijk uitbetalen.
De projectsubsidies worden uitbetaald na realisatie van het project. Eventueel kan de vereniging
vragen dat maximaal 50 % van de subsidie als voorschot wordt uitbetaald, mits duidelijke
budgettering en voorlegging van facturen voor een minimumbedrag van 250 euro.
8.2. De subsidie wordt aan de vereniging uitgekeerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen van
de gemeentecomptabiliteit, hetzij door overschrijving naar post- of bankrekening, hetzij door
middel van een postmandaat.
Artikel 9

Betwisting

Bij betwisting over de erkenning of over de toekenning van subsidies is het mogelijk beroep aan
te tekenen. De vereniging die zich tekortgedaan voelt, richt daartoe een gemotiveerd bezwaarschrift aan
het college van burgemeester en schepenen, dat hierover advies vraagt aan de Culturele Raad. Indien
van dit advies afgeweken wordt, motiveert het college van burgemeester en schepenen zijn beslissing.
Artikel 10

Controle

Het college van burgemeester en schepenen kan ten allen tijde controle laten uitvoeren op de besteding
van de subsidies.
Als blijkt dat een vereniging onjuiste gegevens heeft verstrekt en daardoor onterecht een
erkenning of subsidie heeft gekregen, kan het college van burgemeester en schepenen de
voorziene subsidies terugvorderen. Bij een tweede vaststelling van misbruik verliest de vereniging
haar erkenning en wordt zij geschrapt voor verdere subsidiëring.
Artikel 11

Administratieve afwikkeling

Dit reglement is bindend vanaf de vijfde dag volgend op de bekendmaking zoals geregeld in art. 112
van de nieuwe gemeentewet. Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

