
Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen 
 

1. Algemeen 

 

Artikel 1. Doelstelling 

 

Het gemeentebestuur verleent jaarlijks werkingssubsidies aan de erkende socio-culturele 

verenigingen van de gemeente Hulshout, binnen de perken van de daartoe voorziene kredieten in de 

begroting. Elke vereniging ontvangt een vast bedrag en een bedrag pro rata de behaalde punten 

steeds binnen de voorziene kredieten. 

 

De werkingssubsidies hebben als doel erkende socio-culturele verenigingen te ondersteunen in hun 

dagelijkse werking. Deze subsidiëring heeft voornamelijk tot doel het sociale en culturele leven in de 

gemeente te bevorderen en de activiteiten en inspanningen die de verenigingen hiervoor leveren, te  

waarderen.  

 

Het toekennen van subsidies gebeurt steeds na advies van de Cultuurraad. Beslissingen waarbij het 

gemeentebestuur afwijkt van dat advies, moeten worden gemotiveerd. 

 

Artikel 2. Toepassingsgebied 

 

Enkel socio-culturele verenigingen erkend volgens het gemeentelijke reglement voor de erkenning 

van Hulshoutse socio-culturele verenigingen komen in aanmerking voor de werkingssubsidies. 

 

Artikel 3. Subsidiëring 

 

Er zijn twee soorten werkingssubsidies, die bovendien cumuleerbaar zijn.  

• Basissubsidies 

• Kwaliteitssubsidies 

 

De basissubsidies (zie hoofdstuk 2) worden uitgekeerd na de erkenning en vragen geen extra 

aanvraag. Voor de kwaliteitssubsidies (zie hoofdstuk 2) dienen de aanvragers bijkomende 

documenten aan te leveren.  

 

 

Erkenningsaanvragen (= aanvraag basissubsidies) dienen binnengebracht te worden voor 31 maart 

van het jaar van subsidiëring. Aanvragen voor kwaliteitssubsidies dienen binnengebracht te worden 

 

Booischotseweg 1 

2235 Hulshout 

Tel: 015 22 40 17 

 

www.hulshout.be 

hulshout@bibliotheek.be 

 

  



voor 15 oktober van het jaar van subsidiëring. De uitbetaling van de subsidies gebeurt ten laatste op 

15 december.  

 

Verenigingen kunnen slechts werkingssubsidies ontvangen via 1 gemeentelijk kanaal en dienen 

vooraf te kennen te geven via welke weg zij subsidies wensen te ontvangen (cultuur, jeugd of sport).  

 

Het gemeentebestuur voorziet eveneens projectsubsidies. Deze worden beschreven in een apart 

reglement. Projecten die via het reglement voor projectsubsidies betoelaagd worden, kunnen niet in 

aanmerking worden genomen bij de berekening van de werkingssubsidies.  

 

Tot slot voorziet het gemeentebestuur ook in infrastructuursubsidies voor erkende socio-culturele 

verenigingen. Ook deze worden beschreven in een apart reglement.  

 

Artikel 4. Opvolging en uitvoering van het reglement 

 

Controle op de naleving van de voorwaarden kan op ieder ogenblik uitgeoefend worden door een 

afgevaardigde of gevolmachtigde van het gemeentebestuur. Het vaststellen van inbreuken kan 

leiden tot het schrappen van de erkenning en bijgevolg de uitsluiting van de vereniging voor 

werkingssubsidies.  

In geval van twijfel, onduidelijkheid of betwisting oordeelt het College van burgemeester en 

schepenen over de toekenning en verdeling van de subsidies.  

Het reglement gaat in op datum van 1 juli 2014. Gedurende kalenderjaar 2014 mogen de 

erkenningsaanvragen (en bijhorende basissubsidie) uitzonderlijk binnen gebracht worden tot 15 

oktober 2014. 

 

2. De werkingssubsidies 

 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 1, bestaan de werkingssubsidies uit twee delen: basissubsidies  en 

kwaliteitssubsidies. 

 

Artikel 5. Basissubsidies 

 

Elke vereniging die volgens het reglement voor de erkenning van Hulshoutse socio-culturele 

verenigingen erkend is, heeft recht op een basissubsidie. De basissubsidie bedraagt voor iedere 

vereniging 50,00 euro per jaar. 

 

Artikel 6. Kwaliteitssubsidies 

 

Alle erkende socio-culturele verenigingen komen ook in aanmerking voor kwaliteitssubsidies. Om 

deze zo billijk mogelijk te verdelen werd een puntensysteem ontwikkeld. De punten worden o.a. 

toegekend op basis van gegevens over de activiteiten van het voorbije werkjaar. Een werkjaar loopt 

van januari tot december.   



(!) Om bepaalde zaken in rekening te kunnen brengen, is er een bewijslast. Op het aanvraagformulier 

staat telkens vermeld welke bewijsvoering vereist is.  

  

6.1. Algemene principes 

  

- Voor alle open activiteiten moet een bewijs van de publicatie (flyer, affiche, artikel in 

dag- of weekblad) bijgevoegd worden; van een aankondiging op een website dient een 

schermafdruk bijgevoegd te worden. 
 

- Verenigingen die effectief samenwerken met een andere erkende vereniging bij de 

realisatie kunnen de activiteit beiden in rekening brengen voor het volledig aantal 

punten.  
 

- Activiteiten die gespreid zijn over meerdere dagen en handelen over 1 onderwerp, 

worden slechts als 1 activiteit in aanmerking genomen. 
 
- Een activiteit kan nooit in meer dan 1 categorie in aanmerking genomen worden voor 

punten.  
 

6.2 Categorie 1: Culturele verenigingen met een educatieve jeugdwerking  

 

Onder educatieve jeugdwerking wordt verstaan: onderricht aan jongeren tot 18 jaar op  

regelmatige basis en met als doel de technische vaardigheden van de jongeren te  

verbeteren om de kwaliteit van het culturele potentieel van de vereniging te verhogen.  

 

(!) Jeugdwerkingen gesubsidieerd vanuit het jeugdbeleid komen niet in aanmerking.  

 

A. Uw vereniging organiseert een jeugdopleiding 

• De regelmaat (minstens 20 samenkomsten per jaar) van de jeugdwerking 

moet bijkomend worden bewezen. Per werkingsjaar komt maximaal één 

jeugdwerking per vereniging in aanmerking. 

• De opleiding wordt gegeven op een locatie binnen het grondgebied van de 

gemeente Hulshout. 

 

Bewijslast:  Lijst van de lessen en de leerlingen 

 

Punten: 5 punten / jongere (met een max. van 25 punten) 

 

 

6.3 Categorie 2: Creatie en spreiding  

 

Het gemeentebestuur neemt extra punten in aanmerking voor erkende socio-culturele 

verenigingen die kwaliteitsvolle activiteiten organiseren met een meerwaarde voor het 

culturele leven in de gemeente.  

 



A. Uw vereniging organiseert eigen/externe podiumactiviteiten met een kostprijs hoger 

dan 300,00 euro 

• De vereniging organiseert een publieke voorstelling van: toneel, zang, 

muziek, show, kleinkunst, cabaret, dans, stand-upcomedy, film, 

tentoonstelling (schilderen, tekenen, beeldhouwen, boetseren, fotografie, 

etc.). 

• De voorstelling wordt uitgevoerd en verzorgd door de eigen leden van de 

vereniging of i.s.m. een externe organisatie. Met extern bedoelen we een 

organisatie met de maatschappelijke zetel buiten de gemeente Hulshout. 

• Een activiteit die gespreid is over meerdere dagen en handelt over eenzelfde 

onderwerp (tentoonstelling, toneelproductie, concertreeks, …) wordt 

beschouwd als één activiteit.  

• De podiumactiviteit vindt plaats op een locatie binnen het grondgebied van 

de gemeente Hulshout. 

• De kostprijs van de podiumactiviteit (Uitkoopsom, huur van locatie, huur van 

materialen) ligt hoger dan 300,00 euro. Indien dit het geval is, dienen ter 

bewijslast facturen, huurovereenkomsten of dgl. voorgelegd worden. 

 

Bewijslast:  - flyers,  affiches of andere vormen van bekendmaking 

  - facturen, huurovereenkomsten of dgl. om kostprijs te duiden 

Punten:  5 punten / podiumactiviteit 

 

 

B. Uw vereniging organiseert eigen/externe podiumactiviteiten met een kostprijs lager 

dan 300,00 euro 

• De vereniging organiseert een publieke voorstelling van: toneel, zang, 

muziek, show, kleinkunst, cabaret, dans, stand-upcomedy, film, 

tentoonstelling (schilderen, tekenen, beeldhouwen, boetseren, fotografie, 

etc.). 

• De voorstelling wordt uitgevoerd en verzorgd door de eigen leden van de 

vereniging of i.s.m. een externe organisatie. Met extern bedoelen we een 

organisatie met de maatschappelijke zetel buiten de gemeente Hulshout. 

• Een activiteit die gespreid is over meerdere dagen en handelt over eenzelfde 

onderwerp (tentoonstelling, toneelproductie, concertreeks, …) wordt 

beschouwd als één activiteit.  

• De podiumactiviteit vindt plaats op een locatie binnen het grondgebied van 

de gemeente Hulshout. 

• De kostprijs van de podiumactiviteit (Uitkoopsom, huur van locatie, huur van 

materialen) ligt lager dan 300,00 euro.  

 

Bewijslast:  Flyers,  affiches of andere vormen van bekendmaking 

Punten:  2 punten / podiumactiviteit 



6.4 Categorie 3: Vormingsactiviteiten 

Het gemeentebestuur neemt extra punten in aanmerking voor erkende socio-culturele 

verenigingen die vorming organiseren, zowel voor een breed publiek (rubriek A) als voor de 

eigen leden (rubriek B).   

 

A. Uw vereniging organiseert vormingsactiviteiten voor niet-leden 

• De vereniging organiseert een activiteit die bijdraagt tot de algemene 

vorming. 

(vb: voordrachten over gezondheidsthema’s, handwerk-, knutsel- en 

kooklessen,…)  

• Er dienen minstens 10 deelnemers te zijn. 

• De vorming vindt plaats op een locatie binnen het grondgebied van de 

gemeente Hulshout. 

• Een vormingsactiviteit die gespreid is over meerdere dagen (cursus,…) en 

handelt over eenzelfde onderwerp (tentoonstelling, toneelproductie, 

bloemschikken, naaien, concertreeks, …) wordt beschouwd als één 

vormingsactiviteit.  

 

Bewijslast:  Flyers,  affiches of andere vormen van bekendmaking 

Punten:   2 punten / vormingsactiviteit 

 

B. Uw vereniging voorziet vormingen voor leden 

• De vereniging neemt deel aan een vormingsactiviteit die bijdraagt tot het 

aanleren of verbeteren van vaardigheden die de eigen werking versterken.  

• Maximum 3 vormingen per jaar kunnen ingegeven worden. 

• Een vormingsactiviteit die gespreid is over meerdere dagen en handelt over 

eenzelfde onderwerp wordt beschouwd als één vorming.  

• Eenmalige en unieke vorming. 

• Een repetitie is geen vorming. 

• De vorming valt buiten de reguliere werking. 

 

Bewijslast:  Lijst van deelnemers en vormingen 

Punten: 2 punten / vormingsactiviteit (met een max. van 6 punten) 

 

6.5 Categorie 4: het verenigingsleven 

Om het verenigingsleven en de gemeenschapsvorming te stimuleren, worden er punten  

toegekend per activiteit eigen aan de werking van de vereniging. Het gaat hier om 

activiteiten die enkel open staan voor de leden van de vereniging.  

 

 



A. Uw vereniging heeft bestuurs-en ledenvergaderingen. 

• Algemene ledenvergadering: minimaal één per jaar. 

• Bestuursvergadering: minimaal  4 keer per jaar.  

 

Bewijslast:  Lijst van de vergaderdata 

Punten 5 punten 

B. Uw vereniging heeft regelmatig activiteiten. 

• Algemene activiteiten (kernactiviteiten zoals bvb. crea-activiteiten, uitstappen, 

kaartnamiddag, repetities, koffietafels, …). 

• Minstens 15 activiteiten per jaar. Elke activiteitenmoment (of elk moment van 

samenkomen) mag hier wel apart geteld worden (ondanks dat het over eenzelfde 

onderwerp of activiteit gaat). 

• Activiteiten die reeds onder andere categorieën werden ingegeven, kunnen hier 

niet meegeteld worden. Deze vallen verplicht onder bovenstaande categorieën. 

• De helft van de activiteiten vindt plaats binnen het grondgebied van de 

gemeente Hulshout. 

 

Bewijslast:  Lijst van de activiteiten 

Punten: 10 punten 

C. Uw vereniging heeft een website met lokale invulling / Facebook / … 

• De website is up to date.  

• De website geeft de activiteiten weer. 

 

Bewijslast: Website-adres doorgeven 

 

Punten:  2 punten 

 

 

6.6 Categorie 5: Werking in de Cultuurraad  

Een vereniging die bereid is om mee in te staan voor de goede werking van de Cultuurraad  

kan ook hiervoor extra subsidies krijgen. Het gaat hier over meewerken aan volgende  

activiteiten:  

 

A. Uw vereniging is vertegenwoordigd op de Cultuurraad 

• Uw vereniging heeft een afvaardiging in de Hulshoutse Cultuurraad, in de 

seniorencommissie of het GAPH.  

 

Bewijslast:  Geen 

Punten:  2 punten (indien minstens 2x/jaar aanwezig) 



B. Uw vereniging neemt actief deel aan de activiteiten van de Cultuurraad en/of 

Cultuurdienst 

• De vereniging neemt een deel van de organisatie op zich bij de uitwerking van 

een project of activiteit vanuit de Cultuurraad, seniorencommissie of het GAPH. 

Ofwel: De vereniging voorziet helpende handen bij de uitvoering van een project 

of activiteit vanuit de Cultuurraad, seniorencommissie of het GAPH. 

Ofwel: De vereniging werkt mee aan eventuele werkgroepen die de Cultuurraad, 

seniorencommissie of het GAPH, opzet. 

• Activiteiten die hieronder vallen worden eerst op de Cultuurraad voorgesteld. De 

activiteiten die in aanmerking komen hiervoor, staan dus opgesomd in een 

limitatieve lijst goedgekeurd door de Cultuurraad. 

 

Bewijslast: Geen 

 

Punten:                2 punten / activiteit 

 

6.7 Categorie 6: Verzekeringen 

Uw vereniging beschikt over de nodige verzekering, minstens een verzekering voor 

lichamelijke ongevallen en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA).  

Bewijslast: Kopie polis 

Punten:                2 punten  


