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GEMEENTERAAD: 26-06-2015      
BEKENDMAKING: 01-07-2015 
 

Subsidiereglement ter ondersteuning van 
erkende culturele verenigingen voor hun 
jaarwerking 
 

 
Artikel 1. Doel 

 
Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas lokaal erkende culturele 
verenigingen ondersteunen in hun jaarwerking, en dit binnen de 
perken van het meerjarenplan en het jaarlijks goedgekeurde budget. 
 

 
Artikel 2. Definities 

 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
1° Lokaal erkende culturele vereniging 
Een vereniging die ten laatste op 15 maart van het subsidiejaar lid is 
van de cultuurraad, overeenkomstig de erkenningsvoorwaarden 
zoals beschreven in artikel 3 van dit reglement (en in de statuten 
van de cultuurraad). Zowel feitelijke verenigingen, verenigingen 
zonder winstoogmerk als afdelingen van een landelijke 
koepelorganisatie kunnen in aanmerking komen voor een erkenning.  
 
2° Culturele werking 
Activiteiten of initiatieven met betrekking tot de aangelegenheden 
zoals vastgelegd in artikel 4, 1° tot en met 10°, van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met 
uitzondering van 7° (jeugd) en 9° (sport).  
 
3° Subsidiejaar 
Het kalenderjaar waarin de subsidie ter ondersteuning van erkende 
culturele verenigingen voor hun jaarwerking wordt aangevraagd, 
wordt toegekend en wordt uitbetaald. 
 
4° Referentiejaar  
Het kalenderjaar dat voorafgaat aan het subsidiejaar en waarbinnen 
de voor subsidiëring in aanmerking komende activiteiten werden 
georganiseerd. 
 
5° Sectorale deelraad 
De cultuurraad is verdeeld in drie sectorale deelraden 
1. sociaal-cultureel werk; 2. erfgoed en beeldende kunsten of 3. 
muziek, woord en dans. Elke vereniging kan slechts tot één van deze 
drie groepen behoren. 
 

 
Artikel 3. Voorwaarden 

 
§1. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet een 
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- Aanvrager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Werkingsverslag en 
subsidieaanvraag 

 
 

vereniging aan volgende voorwaarden voldoen: 
1° op 15 maart van het subsidiejaar lid zijn van de cultuurraad; 
(nieuwe erkenningsaanvragen kunnen ten laatste op 28 februari van 
het subsidiejaar worden ingediend); 
2° haar (maatschappelijke) zetel hebben in Sint-Niklaas (indien de 
vereniging een vzw is, is dit te bewijzen aan de hand van het 
ondernemingsnummer); 
3° tijdens het referentiejaar minstens 3 activiteiten georganiseerd 
hebben op het grondgebied Sint-Niklaas; 
4° een zelfstandige vereniging zijn met een eigen afdelingsbestuur. 
 
§2. In het jaarlijks (uiterlijk op 31 maart van het subsidiejaar) in te 
dienen formulier “werkingsverslag” kan de vereniging ervoor kiezen 
om: 
1° alleen de identificatiefiche (herbevestiging of wijziging 
coördinaten) en de 3 verplichte activiteiten tijdens het referentiejaar 
op het grondgebied Sint-Niklaas aan te geven;  
2° de forfaitaire subsidie aan te vragen (optie a); 
of 
3° een subsidie op basis van het gedetailleerd activiteitenverslag 
(puntensysteem) aan te vragen (optie b). 
 
§3. Louter commerciële activiteiten komen niet in aanmerking voor 
subsidiëring binnen dit reglement. 
 
§4. Culturele verenigingen of organisaties die nominatief 
gesubsidieerd worden via de stad of ACCSI vzw komen niet 
aanmerking voor subsidiëring binnen dit reglement. 
 

 
Artikel 4. Bedrag en 
berekeningswijze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§1. Voor het verkrijgen van de forfaitaire subsidie (optie a) volstaat 
een minimale administratieve verantwoording. Die verantwoording 
bevat de coördinaten van de vereniging en een korte omschrijving 
van de 3 verplichte activiteiten tijdens het referentiejaar op het 
grondgebied Sint-Niklaas. 
 
§2. Deze forfaitaire subsidie bedraagt 125 EUR. 
 
§3. Verenigingen die kiezen voor optie a komen niet in aanmerking 
voor de andere in dit reglement voorziene tussenkomsten (zie 
artikel 4, §6, 3°, 4° en 5°). 
 
§4. Verenigingen die kiezen voor optie b moeten een gedetailleerd 
werkingsverslag in dienen. Deze subsidie wordt berekend volgens 
een puntensysteem en bedraagt maximaal 1.250 EUR. 
 
§5. In het formulier “werkingsverslag” kan de puntenverdeling 
worden geraadpleegd per sectorale deelraad.  
§6. In het formulier “werkingsverslag” (luik optie b) kunnen worden 
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ingevoerd: 
1° activiteiten die behoren tot de reguliere werking; 
2° activiteiten die beantwoorden aan de beleidsprioriteiten voor het 
lokaal cultuurbeleid: 

-  de activiteit heeft een gemeenschapsvormend opzet en zal dus 
de kwaliteit en de samenhang van de lokale gemeenschap 
(stad, dorp of buurt) versterken; 

-  de activiteit heeft een cultuureducatief opzet en geeft het 
beoogde publiek en/of de deelnemers extra kansen om eigen 
talenten, interesses en mogelijkheden te ontwikkelen en 
nieuwe competenties te verwerven; 

-  de activiteit speelt in op concrete vragen en/of reële behoeften 
van een bijzondere of moeilijk bereikbare bevolkingsgroep. 

3° lidmaatschap bij een erkend Vlaams steunpunt.  
Enkel de lidmaatschapsbijdrage komt in aanmerking, geen 
verzekering of andere bijdragen. Het bedrag van de tussenkomst is 
afhankelijk van het aantal aanvragen binnen het voorziene budget 
dat jaarlijks, samen met de lijst van de erkende steunpunten, door 
het college van burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. Een 
vereniging kan maximaal voor 1 lidmaatschap een tussenkomst 
krijgen. 
4° gidsbeurt(en) aan een lokale tentoonstelling of toeristische 
wandeling.  
De tussenkomst bedraagt 50 % van het door de vereniging betaalde 
bedrag voor de gids.  Een vereniging kan maximaal voor drie 
gidsbeurten per jaar een tussenkomst krijgen. 
5° deelname aan landelijke of sectoroverschrijdende acties, 
themaweken of -dagen.   
Het bedrag van de tussenkomst en de lijst van de acties, 
themaweken of -dagen die in aanmerking komen, wordt jaarlijks 
door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld.  Een 
vereniging kan jaarlijks maximaal voor 1 activiteit per actie, 
themaweek of -dag een tussenkomst krijgen. 
 
§7. Het totaalbedrag voor de subsidies ter ondersteuning van 
erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking (optie a + 
optie b) wordt vastgesteld in het jaarlijks goedgekeurde budget. 
Dit bedrag wordt verdeeld over de drie sectorale deelraden van de 
cultuurraad (1. sociaal-cultureel werk; 2. erfgoed en beeldende 
kunsten of 3. muziek, woord en dans). Deze verdeling kan jaarlijks 
worden aangepast door het college van burgemeester en 
schepenen. 
Het subsidiebedrag voor de verenigingen die kozen voor optie b, 
wordt bekomen door van het bedrag voor de deelraad het totaal van 
de forfaitaire subsidies (optie a) af te trekken. Het aldus bekomen 
bedrag wordt op basis van het puntensysteem verdeeld over de 
verenigingen van die deelraad die kozen voor optie b. 
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Artikel 5. Procedure 
- Aanvraag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Beoordeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Beslissing 
 

 
 

- Bewijsstukken 

§1. Werkingsverslagen moeten uiterlijk op 31 maart van het 
subsidiejaar ingediend worden bij de dienst ondersteuning cultuur 
en vrije tijd / cultuurraad (Grote Markt 45, 9100 Sint-Niklaas). 
 
§2. De subsidie aanvragen gebeurt bij voorkeur digitaal 
cultuur@sint-niklaas.be of schriftelijk. De formulieren “erkenning 
cultuurraad” en “werkingsverslag” kunnen worden gedownload via 
de website van de stad Sint-Niklaas of verkregen worden op de 
dienst OCV (Grote Markt 45, 9100 Sint-Niklaas). 
 
§3. Het formulier “werkingsverslag” (luik optie b) is verschillend 
afhankelijk van de sectorale deelraad waarvan de vereniging deel 
uitmaakt. 
 
§4. De beoordeling en controle van de aanvragen voor een subsidie 
ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun 
jaarwerking gebeurt door een gemengde commissie bestaande uit 
leden voorgedragen door het bestuur van de cultuurraad en 
minstens een personeelslid van de dienst Ondersteuning Cultuur en 
Vrije Tijd.  
Indien onduidelijkheden of fouten worden vastgesteld in de 
aanvraag kan de commissie beslissen bepaalde activiteiten buiten 
beschouwing te laten bij het beoordelen van de aanvraag of de 
betrokken vereniging om bijkomende uitleg (of bewijsmateriaal) te 
vragen. 
 
§5. Het college van burgemeester en schepenen neemt daarna een 
beslissing over de voorgestelde subsidiebedragen en deelt deze mee 
aan de aanvrager. 
 
§6. Activiteiten die worden ingediend in het kader van de 
beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid (artikelen 4, §6, 2°)  
moeten gestaafd worden met de nodige bewijsstukken. 

 
Artikel 6. Controle en sancties 
 

 
Elke aanvragende vereniging moet zich onderwerpen aan eventuele 
controle of vragen om toelichting. Indien uit onderzoek blijkt dat 
een aanvrager onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan dit leiden tot 
een terugvordering van de subsidie jaarwerking.  
 

 
Artikel 7. Beslissingstermijn 
 

 
Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing 
over de aanvragen subsidies ter ondersteuning van erkende 
culturele verenigingen voor hun jaarwerking uiterlijk op 30 juli van 
het subsidiejaar. 
 

 
Artikel 8. Uitbetaling 

 
§1. De uitbetaling van de subsidie ter ondersteuning van erkende 
culturele verenigingen voor hun jaarwerking gebeurt via een 

mailto:cultuur@sint-niklaas.be
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overschrijving op de post- of bankrekening van de aanvragende 
vereniging (uiterlijk 30 werkdagen na de beslissing van het college 
van burgemeester en schepenen). 
§2. De in het werkingsverslag ingevulde financiële gegevens zijn 
bindend, tenzij anders wordt gemeld voor de datum van uitbetaling. 
 

 
Artikel 9. Communicatie 
 
 
 
 

 
§1. Dit subsidiereglement en het bijbehorend formulier 
“werkingsverslag” zijn gepubliceerd op de website van de stad Sint-
Niklaas. 
 
§2. De lijsten met de namen van de erkende steunpunten (artikel 4, 
§6, 3°) en de landelijke of sector-overschrijdende acties, 
themaweken of –dagen met het bedrag van de tussenkomst (artikel 
4, §6, 5°) worden uiterlijk op 30 september van het jaar voorafgaand 
aan het referentiejaar gepubliceerd op de website van de stad Sint-
Niklaas. 
 
§3. De aanvragende vereniging wordt binnen de 30 dagen 
schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen met betrekking tot de toegekende 
subsidie jaarwerking. 
 

 
Artikel 10. Algemene bepalingen 
 

 
§1. Nadat het college van burgemeester en schepenen de 
subsidiebedragen voor een bepaald jaar heeft vastgesteld en 
schriftelijk heeft gecommuniceerd, kan de betrokken vereniging een 
toelichting vragen aan de dienst cultuur over de berekening van het 
toegekende bedrag. 
 
§2. Dit subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele 
verenigingen voor de jaarwerking treedt in werking op 1 januari 
2016 en vervangt het vorige reglement met betrekking tot de 
erkenning en subsidiëring van culturele verenigingen, dat door de 
gemeenteraad werd vastgesteld op 26 september 2008.  Het wordt 
voor het eerst toegepast voor de berekening van de subsidies 2016 
(op basis van de activiteiten van het referentiejaar 2015). 
 
§3. Alle betwistingen aangaande onderhavig reglement worden 
beslecht door het college van burgemeester en schepenen.  
 

 


