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REGLEMENT VOOR DE BETOELAGING VAN HET PLAATSELIJK SOCIAAL
CULTUREEL WERK
HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting en

rekening houdende met de geboden mogelijkheden om welbepaalde gemeentelijke voorzieningen zoals
gebouwen, terreinen en diensten te gebruiken, worden aan de door het college van burgemeester en
schepenen erkende verenigingen, instellingen, stichtingen of actiegroepen voor sociaal-cultureel werk
subsidies verleend volgens de normen en voorwaarden, die hierna worden vastgesteld. De hierboven
genoemde groepen, verenigingen en instellingen worden hierna aangeduid onder de verzamelnaam
verenigingen.
Art. 2.

§1. Dit reglement is van toepassing op de toekenning van subsidies aan verenigingen voor sociaalcultureel werk, die meer bepaald een activiteit ontwikkelen op volgende gebieden:
 sociaal-cultureel vormingswerk met volwassenen.
 sociaal-cultureel vormingswerk voor 55+.
 amateuristische kunstbeoefening met volwassenen.
 Jeugdwerk.
 sportbeoefening.
§2. Alleen de erkende verenigingen, die een werking ontwikkelen, zoals vermeld in artikel 2 §1,
kunnen gesubsidieerd worden.
Art. 3. De subsidies zijn financiële tegemoetkomingen vanwege de gemeente.
Art. 4. De subsidies kunnen volgende vormen aannemen:

 basissubsidies.
 werkingssubsidies.
 bijzondere subsidies.
 Basissubsidies worden aan de erkende verenigingen toegekend op basis van elementen, die het
bestaan zelf van die verenigingen bewijzen zoals ledenaantal, de technische begeleiding enz...
 Werkingssubsidies worden aan de verenigingen toegekend op grond van de door hen ontwikkelde
activiteiten.
 Bijzondere subsidies kunnen aan de erkende verenigingen worden toegekend voor activiteiten van
uitzonderlijke aard zoals herdenkingsplechtigheden of bijzondere vieringen of voor activiteiten
verricht in bijzondere omstandigheden:
 de viering naar aanleiding van het 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200-jarig enz… bestaan van
de vereniging.
 een organisatie ter bevordering van een bepaalde activiteit met nationale of internationale
weerslag.
 deelname aan een herdenkingsplechtigheid ingericht door de gemeente.
Art. 5.

§1. Overeenkomstig de bepalingen van dit reglement gaat het college van burgemeester en schepenen
over tot: - de erkenning van de verenigingen die voor subsidiëring in aanmerking komen.
de vaststelling en de toekenning van de subsidies.
§2. De erkenning kan door het college ingetrokken worden indien de vereniging niet meer voldoet aan
de bepalingen van de artikelen 7, 8 en 10 van het reglement. De intrekking van de erkenning heeft
het verlies van het recht op subsidies tot gevolg.
Art. 6. Het college wint, alvorens een beslissing te nemen in verband met de in artikel 5 vermelde
aangelegenheden, het advies in van de gemeentelijke raad waaronder de activiteit van de vereniging
ressorteert.
Art. 7. Verenigingen waarvoor de gemeente een specifiek eigen lokaal ter beschikking stelt (met
uitsluiting van de sportverenigingen) worden uitgesloten uit het subsidiëringsysteem (basis- en
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werkingssubsidies, maar niet voor bijzondere subsidies), maar krijgen de accommodatie gratis ter
beschikking, tenzij anders door de partijen overeengekomen in gemeen overleg.
Art. 8. Gemeenschapscentrum De Corren wordt gratis ter beschikking gesteld aan de plaatselijke
onderwijsinrichtingen en hun respectievelijke oudercomités, alsook aan de gemeentelijke adviesraden.
Voor het gebruik van zaal Teniers door de plaatselijke onderwijsinrichtingen en hun respectievelijke
oudercomités, zal het gemeentebestuur – met een maximum van twee maal per jaar per inrichting of
comité – de huurprijs ten laste nemen.

HOOFDSTUK II – DE ERKENNING
Art. 9. Om door het college erkend te worden, moeten de verenigingen ten bate van de inwoners een

doel nastreven, dat gericht is op:
1) Het bieden van vormingsmogelijkheden ten behoeve van de veelzijdige persoonsontwikkeling van
volwassenen met het oog op een beter begrip van zichzelf en van hun situatie in de maatschappij en
hun volwaardige participatie aan het maatschappelijk gebeuren.
2) De beoefening van activiteiten waarbij men aan de beoefenaars een kans geeft hun vermogens aan
te wenden tot een grotere menselijke en maatschappelijke ontplooiing. Dit kan gebeuren door de
niet beroepsmatige beoefening in organisatorisch verband van alle expressievormen die behoren tot
de gangbare kunstdisciplines. Deze verenigingen worden geleid door volwassenen.
3) De vorming en ontspanning van de jeugd: dit kan gebeuren in het kader van open jeugdverbanden,
jeugdgroeperingen of jeugddiensten.
4) De actieve sportbeoefening ten bate van de lichamelijke ontwikkeling: hierdoor zijn bedoeld de
algemene wedstrijdsport en de recreatieve sportbeoefening; de beroepssport of elitesport vallen
buiten de toepassing van dit reglement.
Verduidelijking:
Onderafdelingen van een erkende vereniging kunnen geen aanspraak maken op een bijkomende
betoelaging.
Art. 10. Om erkend te worden moeten de plaatselijke verenigingen daarenboven aan de volgende

voorwaarden voldoen:
1) Opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winstoogmerk.
2) Geleid worden door een bestuurscomité waarvan de meerderheid van leden woonachtig is te
Steenokkerzeel.
3) Haar zetel en activiteit hebben op het grondgebied van de gemeente.
4) Haar activiteit uitoefenen in het Nederlands.
5) Bij het indienen van de vraag om erkenning het bewijs leveren dat zij tijdens het vorige werkjaar
bedoelde activiteiten heeft uitgeoefend.
6) Minstens 60% van de actieve leden moeten woonachtig zijn in de gemeente.
7) Aanvaarden om binnen de perken van de artikelen 12 en 13 verantwoording af te leggen ten aanzien
van het gemeentebestuur over de aanwending van de subsidies.
8) Lid zijn van één van de gemeentelijke raden waaronder hun activiteiten ressorteren.
Art. 11. De vereniging, die de erkenning aanvraagt en voor de eerste maal om een subsidie verzoekt
moet de aanvraag indienen bij het college voor 1 juni van het jaar waarvoor de subsidie wordt
aangevraagd.
Art. 12.

De aanvraag tot erkenning dient volgende documenten te bevatten:
 de samenstelling van het bestuur met vermelding van de naam, de voornaam en het adres van de
bestuursleden.
 de opgave van het aantal leden.
 een exemplaar van de statuten of van het huishoudelijk reglement of bij gebrek hiervan een
omschrijving van het nagestreefde doel.
 een verslag samen met de nodige bewijsstukken, over de activiteiten gerealiseerd tijdens het vorige
dienstjaar.

3

HOOFDSTUK III – BASIS- EN WERKINGSSUBSIDIES
Afdeling 1: Aanvragen van basis- en werkingssubsidies
Art. 13. De basis- en werkingssubsidies verleend in functie van de kredieten ingeschreven in de
begroting van het lopende dienstjaar, worden berekend op basis van de gegevens en activiteiten
betreffende het vorige werkjaar. Onder werkjaar wordt een periode verstaan van 12 maand, beginnend
op 01 september vorig jaar en eindigend op 31 augustus huidig jaar.
Art. 14.

§1. De vereniging is verplicht voor 15 oktober van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
volgende bewijsstukken voor te leggen:
 een verslag over de gerealiseerde activiteiten tijdens het vorige werkjaar van de vereniging
(met werkjaar is bedoeld een periode van 12 maanden).
 een nota met de noodzakelijke vermeldingen om de uitbetaling te kunnen doen, deze nota bevat
tevens de naam van het verantwoordelijk bestuurslid.
 een nota met de wijzigingen, die zich hebben voorgedaan op het gebied van de samenstelling
van het bestuur, de structuur en de statuten van de vereniging.
§2. Met laattijdig ingediende aanvragen wordt geen rekening gehouden.
Art. 15. Indien het college het wenst kan het aan de vereniging verzoeken om aan de bevoegde
beambte alle documenten te tonen en inlichtingen te verstrekken die zij noodzakelijk achten voor de
vervulling van hun opdracht. De ambtenaar is gebonden door het beroepsgeheim.
Afdeling 2: Berekeningswijze voor de verdeling van de basis- en werkingssubsidies.
Art. 16.

§1. Berekening basissubsidie.
De basissubsidies bestaan uit 15% van het op de gemeentelijke begroting voor de betrokken
werksoort ingeschreven krediet. Dit bedrag wordt onder alle belanghebbende verenigingen op
evenredige wijze verdeeld in functie van het aantal punten dat zij bekomen hebben onder de
hoofding basissubsidie op de puntentabel, die betrekking heeft op hun werksoort.
§2. Berekening werkingssubsidie.
De aanwezigheden van de verenigingen op de vergaderingen ingericht voor de gemeentelijke raad
waartoe zij behoren, worden bijgehouden door middel van een aanwezigheidslijst die door de
afgevaardigde van de vereniging dient getekend te worden tijdens de vergadering. De raden zullen
deze lijst overmaken aan het schepencollege.
De werkingssubsidies, die aan de organisaties van de betrokken werksoort worden toegekend,
bestaan uit 85% van het op de gemeentelijke begroting voor die werksoort ingeschreven krediet.
Wanneer twee of meer al dan niet betoelaagde verenigingen, een gemeenschappelijke activiteit
opzetten, wordt het puntenaandeel van elke mede-inrichtende vereniging verminderd op 70% van
het puntenaantal dat in de reglementering is voorzien.
Activiteiten ingericht met als doel fondsen te verwerven, komen niet in aanmerking als activiteit
voor subsidiëring (bv. het inrichten van een bal, eetdag, en dergelijke meer).
Verenigingen die deelnemen aan een activiteit ingericht door de gemeente met minimum 5 man of
met het vaandel van de vereniging hebben recht op 5 werkingspunten.
Om het bedrag van de werkingssubsidie, die aan elke belanghebbende plaatselijke vereniging uit die
werksoort wordt toegekend, vast te stellen, worden achtereenvolgens volgende berekening gemaakt:
a) eerst wordt er per vereniging een optelling gemaakt van het aantal punten bekomen onder het
deel werking.
b) vervolgens wordt er een optelling gemaakt van het bedrag werkingssubsidies per werksoort
ingeschreven krediet.
c) het geldbedrag bekomen onder b) wordt vervolgens gedeeld door het totaal van onder a)
bedoelde punten. Deze deling drukt de waarde van één punt uit.
§3. Gebruik accommodatie en betaalde huurgelden in de gemeente met uitsluiting van zaal De Corren
en zaal Teniers.

0,01 
248,00 €/jaar
:
50 punten
 248,01 
380,00 €/jaar
:
75 punten
 380,01 
500,00 €/jaar
: 100 punten

 500,01 
750,00 €/jaar
 750,01  1.000,00 €/jaar
 1.000,01  1.240,00 €/jaar
 meer dan 1.240 €/jaar
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:
:
:
:

150 punten
200 punten
250 punten
300 punten

Art. 17. Sociaal cultureel vormingswerk met volwassenen en bejaardenbonden.

1) Basissubsidie.
Per schijf van actieve leden:
 minder dan 50 leden : 1 punt
 van 50 tot 99 leden
: 2 punten
 van 100 tot 149 leden : 3 punten
 van 150 tot 200 leden : 4 punten
 meer dan 200 leden
: 5 punten
2) Werkingssubsidie.
a) Per activiteit voor cultuurspreiding ............................................................................ 1 punt
(podiumoptreden, tentoonstelling, projectie, voordracht, creatieve en fitness activiteiten)

b) Per activiteit in verband met vormingswerk .......................................................... 2 punten
(inrichting van discussievergaderingen en studiekringen, enz…)

bij aantrekken van een buitenstaander / deskundige per activiteit .................. + 1 punt
c) Per activiteit voor kadervorming
 zelf ingericht kadervormingactiviteit ................................................................ ½ punt


(per deelnemer en per aandeel van minimum 3 uur)

voor deelneming aan regionale of nationale kadervorming- .............................. 1 punt
activiteiten per deelnemer en per dagdeel van minimum drie uur.
Gebruik accommodatie en betaalde huurgelden in de gemeente met uitsluiting van zaal De Corren
en zaal Teniers.

0,01 
248,00 €/jaar
:
50 punten
 248,01 
380,00 €/jaar
:
75 punten
 380,01 
500,00 €/jaar
: 100 punten
 500,01 
750,00 €/jaar
: 150 punten
 750,01  1.000,00 €/jaar
: 200 punten
 1.000,01  1.240,00 €/jaar
: 250 punten
 meer dan 1.240 €/jaar
: 300 punten


Art. 18. Amateuristische kunstbeoefening met volwassenen.

1) Basissubsidie.
a) Per schijf van actieve leden:
 minder dan 20 leden : 1 punt
 van 20 tot 39 leden : 2 punten
 van 40 tot 59 leden : 3 punten
 van 60 tot 80 leden : 4 punten
 meer dan 80 leden : 5 punten
b) Deskundige begeleiding
 voor de begeleiding door een regisseur of dirigent, die over voldoende geachte ….. 3 punten
bekwaamheidsbewijzen beschikt (minimum 3 jaar ervaring)
 per lid dat gedurende minimum 18 uur deelgenomen heeft aan nationaal of ….... 1 punt
regionaal ingerichte kadervormingsactiviteiten en dat effectief een educatieve
of animatiefunctie vervult in de leiding van de organisatie
2) Werkingssubsidie.
a) Vereniging voor vocale muziek en dans
 Per openbare manifestatie of activiteit voor cultuurspreiding, die door de vereniging wordt
ingericht.






b)

5
 eerste optreden ........................................................................................... 10 punten
5 punten
 herhaling ....................................................................................................
 zo de activiteit plaatsvindt in het kader van een verplaatsing in de 3 punten
gemeente worden de punten verhoogd
2 punten
Per gastoptreden (optreden van een door de vereniging uitgenodigde groep) ..........
1 punt
Per repetitie .......................................................................................................
Door een lid gevolgde vorming- of bijscholingscursus per dagdeel van 1 punt
minimum 3 uur

Vereniging voor toneel
 Per openbare manifestatie of activiteit voor cultuurspreiding, die door de vereniging zelf
wordt ingericht.
  eerste opvoering ......................................................................................... 20 punten
 volgende opvoering ................................................................................... 10 punten
 zo de activiteit plaatsvindt in het kader van een verplaatsing in de 3 punten
gemeente worden de punten verhoogd
2 punten
 Per gastoptreden (optreden van een door de vereniging uitgenodigde groep) ..........
1 punt
 Per repetitie .......................................................................................................
 Door een lid gevolgde vorming- of bijscholingscursus per dagdeel van 1 punt
minimum 3 uur

Gebruik accommodatie en betaalde huurgelden in de gemeente met uitsluiting van zaal De Corren
en zaal Teniers.

0,01 
248,00 €/jaar
:
50 punten
 248,01 
380,00 €/jaar
:
75 punten
 380,01 
500,00 €/jaar
: 100 punten
 500,01 
750,00 €/jaar
: 150 punten
 750,01  1.000,00 €/jaar
: 200 punten
 1.000,01  1.240,00 €/jaar
: 250 punten
 meer dan 1.240 €/jaar
: 300 punten
Art. 19. Jeugdwerk.

1) Basissubsidie.
a) Per schijf van actieve leden:
 minder dan 20 leden : 1 punt
 van 20 tot 39 leden : 2 punten
 van 40 tot 59 leden : 3 punten
 van 60 tot 79 leden : 4 punten
 meer dan 80 leden : 5 punten
b) Voor deskundige begeleiding per verantwoordelijke met:
 het brevet van hulpmonitor .......... 1 punt
 het brevet van monitor ............. 2 punten
3) Werkingssubsidie.
a) Door de organisatie ingerichte activiteiten:
 voor activiteiten van minimum 2 uur .............................................................. 5 punten
 voor dagactiviteiten van minimum 6 uur ...................................................... 10 punten
 voor kampen .................................................................................................. 20 punten
b) Kadervorming.
 voor deelneming aan regionale of nationale kadervormingsactiviteiten ........ 2 punten
per deelnemer op voorwaarde dat deze activiteit minimum 3 uur in beslag
neemt.
c) Door het aantrekken van deskundigen buitenstaanders
 per deskundige en per activiteit waarbij hij betrokken is ................................ 2 punten
Gebruik accommodatie en betaalde huurgelden in de gemeente met uitsluiting van zaal De Corren
en zaal Teniers.


0,01 
248,00 €/jaar
 248,01 
380,00 €/jaar
 380,01 
500,00 €/jaar
 500,01 
750,00 €/jaar
 750,01  1.000,00 €/jaar
 1.000,01  1.240,00 €/jaar
 meer dan 1.240 €/jaar
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:
:
:
:
:
:
:

50 punten
75 punten
100 punten
150 punten
200 punten
250 punten
300 punten

Art. 20. Sportbeoefening.

1) Basissubsidie.
a) Per schijf van actieve leden:
 minder dan 30 leden : 1 punt
 van 30 tot 49 leden : 2 punten
 van 50 tot 69 leden : 3 punten
 van 70 tot 89 leden : 4 punten
 meer dan 90 leden : 5 punten
b) Technische begeleiding
 5 jaar ervaring .................. 1 punt
 hulpmonitor .................. 2 punten
 monitor ......................... 3 punten
 regent L.O. ................... 4 punten
 licentiaat L.O. ............... 5 punten
Slechts 1 trainer per categorie komt in aanmerking.
2) Werkingssubsidie.
a) Per uur sportactiviteit ............................................................................................... 1 punt
b) Per zelf ingerichte activiteit met het karakter van sportpromotie ........................ 5 punten
(bv. tornooien, demonstraties, enz…)
c) Per zelf ingerichte wedstrijd (bv. biljartwedstrijd) ...................................................... 2 punten

d) Voor kadervorming per deelnemer en per cursus .................................................... 1 punt
Gebruik accommodatie en betaalde huurgelden in de gemeente met uitsluiting van zaal De Corren
en zaal Teniers.

0,01 
248,00 €/jaar
:
50 punten
 248,01 
380,00 €/jaar
:
75 punten
 380,01 
500,00 €/jaar
: 100 punten
 500,01 
750,00 €/jaar
: 150 punten
 750,01  1.000,00 €/jaar
: 200 punten
 1.000,01  1.240,00 €/jaar
: 250 punten
 meer dan 1.240 €/jaar
: 300 punten
Art. 21. Vaste éénmalige jaarlijkse toelagen.

Vaste éénmalige jaarlijkse toelagen zullen aan verenigingen worden toegekend omwille van hun
specifieke doelstelling.
 Verenigingen voor ziekenzorg ...................................... : 199,00 €/jaar
 Oudstrijdersbonden en vaderlandslievende verenigingen : 124,00 €/jaar
 Ijzerbedevaartcomité ..................................................... : 124,00 €/jaar
 1 meifeesten ................................................................. : 380,00 €/jaar
 Landelijke gilden .......................................................... :
75,00 €/jaar
Tarieven voor accommodatiehuur voor gemeenschappelijke gebouwen zullen ieder jaar worden herzien.
Afdeling 3: Uitbetaling van de basis- en werkingssubsidie.
Art. 22. De uitbetaling van de financiële toelage gebeurt overeenkomstig de reglementering
betreffende de gemeentelijke rekendienst op bevel van het college van burgemeester en schepenen, door
overschrijving op post- of bankrekening van de vereniging.
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Art. 23. Indien blijkt dat door de plaatselijke verenigingen onjuiste gegevens worden verstrekt of
indien de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd kan de gemeenteraad, op grond van dit
reglement, toegekende subsidies geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de betrokken verenigingen.

HOOFDSTUK IV – BIJZONDERE SUBSIDIES
Art. 24. Naast de gewone jaarlijkse basis- en werkingstoelage kan de gemeenteraad ten behoeve van

één of meerdere erkende en plaatselijke verenigingen, vermeld in artikel 2§1, bijkomende subsidies
inschrijven in de begroting of materiële tegemoetkomingen of voorzieningen voor de subsidiëring van
activiteiten van uitzonderlijke aard en waarde.
Art. 25. Opdat de vereniging op deze bijzondere subsidie aanspraak zou kunnen maken moet zij haar
aanvraag bij het gemeentebestuur doen toekomen voor 01 november voorafgaand van het jaar waarin zij
de bijzondere activiteit inrichten.
Indien de aanvraag laattijdig geschiedt, zal de subsidie slechts op de begroting van het daaropvolgend
dienstjaar kunnen worden ingeschreven.
Uitzonderlijke situaties worden door het schepencollege beoordeeld.
Voor de viering van het 25, 50, 75, 100, 125, enz… jarig bestaan van een vereniging gaat het toe te
kennen bedrag van de subsidie trapsgewijs omhoog.
Voor het 25-jarig bestaan van een vereniging krijgt deze € 380 subsidie en dit bedrag gaat telkens
omhoog met € 248 voor de volgende 25 jaar.
Bij de aanvraag moet een nota ter verantwoording en een detail van de geplande bijzondere activiteit
gevoegd worden.
Art. 26. De plaatselijke vereniging, waaraan een bijzondere subsidie werd verleend moet ten laatste
twee maanden nadat de activiteit heeft plaatsgevonden, alle bewijsmateriaal dat betrekking heeft op de
inrichting daarvan, zoals afschriften van rekeningen en overzichten van een gebeurlijke ontvangst, aan
het gemeentebestuur overmaken.

HOOFDSTUK V – SLOTBEPALINGEN
Art. 27. Het bestuur van de cultuurraad kan een voorstel tot wijziging indienen dat aan het

gemeentebestuur moet worden voorgelegd.
Art. 28. Het reglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad.
Art. 29. Dit reglement zal voor kennisgeving aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

