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Algemene bepalingen 
 

Erkenning 
 
Artikel 1 

Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, worden door het 
College van Burgemeester en Schepenen subsidies verleend aan erkende culturele en socio-culturele 
verenigingen, volgens de voorwaarden die hierna worden vastgelegd. 

 
Artikel 2 
De erkenning gebeurt door het College van Burgemeester en Schepenen, op advies van de Stedelijke 

Adviesraad voor Cultuur. Elk negatief advies of negatieve beslissing wordt grondig gemotiveerd en 
schriftelijk meegedeeld. 
 

Artikel 3 
Om door het College erkend te worden, moeten de verenigingen aan volgende voorwaarden voldoen:  
 

1. De vereniging moet cultureel werk leveren. Onder cultureel werk wordt verstaan het organiseren of 
deelnemen aan activiteiten met een cultureel, socio-cultureel, vormend en ontspannend karakter; 

2. De vereniging dient het statuut te hebben van VZW of feitelijke vereniging;  

3. De vereniging moet geleid worden door een bestuur van minimum 4 personen;  
4. Het merendeel van de activiteiten moet in Ronse plaatsvinden; 
5. Alle communicatie moet in het Nederlands gebeuren; 

6. De vereniging moet bereid zijn om tegenover het Stadsbestuur verantwoording af te leggen over 
de aanwending van de subsidies. 

7. Slechts erkend zijn door één stedelijke adviesraad 

8. Wanneer er gegevens van de vereniging wijzigen moet de de dienst Cultuur hiervan onmiddellijk 
op de hoogte gebracht worden. 
 

 
Artikel 4 
Bij de aanvraag tot erkenning moeten volgende documenten gevoegd worden:  

1. Lijst van het bestuur; 
2. Kopie van de statuten of het huishoudelijk reglement waarin de werking van de vereniging wordt 

omschreven. 

 
 

Subsidies 
 
Artikel 5 

De subsidies kunnen volgende vormen aannemen: 
basissubsidie: toegekend aan erkende verenigingen op forfaitaire basis. 
werk ingssubsidie: toegekend aan erkende verenigingen op basis van de activiteiten volgens de 

categorieën. 
projectsubsidie: toegekend aan uitzonderlijke projecten die het onderwerp uitmaken van een 
eenmalige activiteit. Deze projecten kunnen gerealiseerd worden zowel door erkende verenigingen of 

door groeperingen buiten de verenigingen om. 
 
 

Subsidies toegekend aan erkende verenigingen 
 
Artikel 6 

Het totaal bedrag van de subsidies dat aan de verenigingen wordt toegekend bedraagt 35% van de 
totale kredieten daartoe voorzien op de gemeentebegroting. 
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Artikel 7 
Om in aanmerking te komen voor basis- en werkingssubsidies, moeten de verenigingen erkend zijn 

door en lid zijn van de Stedelijke Adviesraad voor Cultuur, minimaal 5 vergaderingen houden per jaar 
en iemand afvaardigen op de algemene vergadering van de cultuurraad. 

 

 

Basissubsidie 
 
Artikel 8 
De basissubsidie is een vaststaand bedrag van 50 euro dat aan alle erkende verenigingen wordt 

toegekend. 
 

 

Werkingssubsidie 
 

Artikel 9 
De werkingssubsidies worden onder de verenigingen verdeeld, gebaseerd op de bewezen activiteiten. 
Aan de activiteiten die in aanmerking komen voor subsidies wordt een waarde toegekend dat wordt 

uitgedrukt in punten. De werkingssubsidies worden dan verdeeld onder de verenigingen volgens het 
aantal punten dat aan de verenigingen werd toegekend. 
Indien verschillende verenigingen samen activiteiten organiseren worden de punten gelijkmatig 

verdeeld onder de organiserende verenigingen. 
 
Artikel 10 

Indien blijkt dat een vereniging onjuiste gegevens heeft verstrekt, of dat de voorwaarden van dit 
reglement niet werden nageleefd, kan het College van Burgemeester en Schepenen de subsidies 
geheel of gedeeltelijk terugvorderen. 

 
Artikel 11 
Alvorens een beslissing te nemen inzake de toekenning van subsidies wint het College van 

Burgemeester en Schepenen het advies in van de Stedelijk Adviesraad voor Cultuur. Conform het 
Decreet op Lokaal Cultuurbeleid, art. 57-60 moet de gemeente eventuele beslissingen die afwijken van 
de uitgebrachte adviezen van de Adviesraad motiveren. 

Eventueel beroep kan aangetekend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen.  
 
Artikel 12 

De werkingssubsidie wordt toegekend op basis van een dossier dat de voorbije jaarwerking  (van 1 
januari tot 31 december) bewijst.  De Dienst Cultuur stelt daartoe de nodige formulieren ter 
beschikking. Ieder dossier moet uiterlijk op 1 maart na het werkjaar in het bezit zijn van de Dienst 

Cultuur. Dossiers die na deze datum binnenkomen, komen niet meer in aanmerking voor subsidiëring. 
Alle activiteiten moeten gestaafd worden mits voorlegging van voldoende bewijs zoals bv affiche, 
ingangskaart, uitnodiging, krantenartikel … Activiteiten zonder bewijsvoering komen niet in aanmerking 

voor betoelaging. 
 
Artikel 13 

Activiteiten met het oog op winstbejag komen niet voor subsidiëring in aanmerking. 
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Projectsubsidies 
 

Artikel 14 
 
Een projectsubsidie kan aangevraagd worden door een erkende vereniging of organisatie buiten een 

vereniging om 
 
Om in aanmerking te komen voor projectsubsidie, moet het project aan volgende voorwaarden 

voldoen: 
1. Het project moet erkend worden door de Stedelijke Adviesraad voor Cultuur;  
2. Het project moet  volledig of voor een belangrijk deel plaatshebben in Ronse;  

3. De vereniging of organisatie moet bereid zijn om tegenover het Stadsbestuur verantwoording af te 
leggen over de aanwending van de subsidies; 

4. De vereniging of organisatie moet in alle publicaties met betrekking tot het project de financiële 

ondersteuning door het Stadsbestuur vermelden; 
5. De vereniging of organisatie moet een prijsreductie verlenen aan jongeren (-21 jaar), en aan 

senioren (+55 jaar) bij manifestaties waarvoor een toegangsprijs wordt gevraagd;  

6. Op verzoek dienen maximaal 5 gratis toegangsbewijzen ter beschikking gesteld te worden van de 
dienst Cultuur, zodat controle en beoordeling mogelijk zijn. 

 

Het initiatief dient opgevat te zijn als een bijzondere activiteit en dient aan minstens één van de 
volgende criteria te voldoen: 
1. Uitstraling bezitten buiten de grenzen van Ronse; 

2. Door aard, thema, vorm en/of doelgroep vernieuwing brengen in het culturele leven van Ronse; 
3. De cultuurspreiding bij specifieke doelgroepen bevorderen; 
4. De uitstraling van de stedelijke culturele instellingen bevorderen door ondersteunende initiatieven;  

5. De samenwerking van het cultureel verenigingsleven in de hand werken, binnen en/of buiten 
Ronse; 

6. Op een bijzondere wijze bijdragen tot de realisatie van het cultuurbeleidsplan van Ronse.  

 
Artikel 15 
De projectsubsidie wordt toegekend op basis van een dossier dat samen met de subsidieaanvraag 

wordt gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, ten laatste 3 maand voor aanvang 
van het project. De Dienst Cultuur stelt daartoe de nodige formulieren ter beschikking. Het dossier 
bevat een uitgebreide voorstelling van het project en een vooropgestelde budgettering. Ten laatste 2 

maand na afloop van het project moet een gedetailleerde financiële afrekening ingediend worden. Het 
College kan de principieel toegekende subsidie terug in te trekken, indien de initiatiefnemer deze 
documenten niet binnen de vastgelegde termijn instuurt. 

 
Artikel 16 
Binnen de zes weken volgend op de aanvraag en na advies van de Stedelijke Adviesraad voor Cultuur 

treft het College van Burgemeester en Schepenen een principiële beslissing m.b.t. het in het 
vooruitzicht gestelde subsidiebedrag. Voor principieel toegekende subsidies kan het College beslissen 
een voorschot van maximaal 50% van het bedrag beschikbaar te stellen.  

 
Artikel 17 
Het bedrag van de subsidie wordt bepaald in functie van: 

1. Het cultureel belang van de activiteit; 
2. Het beschikbaar budget binnen het begrotingsjaar; 
3. De totale begroting van het project; 

4. De door andere overheidsbesturen toegezegde subsidie. 
 
Artikel 18 

Het toegekende subsidiebedrag zal maximaal 25 % van de uiteindelijke afrekening bedragen met een 
maximum van 2000 €. 
 

Artikel 19 
De projectsubsidies bedragen maximaal 20% van de totale kredieten daartoe voorzien op de 
gemeentebegroting en worden onder de ingediende aanvragers verdeeld.  
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Algemeen 
 
Artikel 20 
De cultuurraad kan jaarlijks dit reglement herzien indien zij het wenselijk acht na voorlegging op de 

jaarlijkse algemene vergadering. 
 
Artikel 21 

Dit reglement werd goedgekeurd in de Algemene vergadering van de Cultuurraad van 27 oktober 2010 
en treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 na goedkeuring door de gemeenteraad van … 
december 2010. 

 
  
 

 
 


