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Ontstaan 



z

Ontstaan 

▪ Vorig reglement: Subsidiëring plaatselijk sociaal-cultureel werk (1985)

▪ Werkgroep gestart in vorige legislatuur 

▪ Interviewmoment

▪ Principes uit de interviews en de werkgroep van toen
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Verenigingen en adviesraden

▪ Logische opdeling en vertegenwoordiging

▪ GRC: de culturele en socio-culturele verenigingen 

▪ LSAR: de seniorenverenigingen

▪ MiNa-raad: de milieu- en natuurverenigingen
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Van een basisreglement naar 
een specifiek reglement 

▪ Doel: Gelijkaardig basisreglement, met eigen accenten

▪ Basiswerkgroep en detailwerkgroepen

▪ Toelichting GRC 22 juni 2020 

▪ Positief advies GRC 

voor reglement subsidies socio-culturele verenigingen 
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Een nieuw 
subsidiereglement 
voor (socio-) culturele 
verenigingen

Toelichting leden AV GRC 22/10/2020 
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Doelstelling

▪ Degelijke reguliere basiswerking garanderen

▪ Verenigingen belonen die inwoners activeren en bijeenbrengen

▪ Verenigingen belonen voor extra inspanningen
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Voorwaarden

▪ Verbonden met en actief in de gemeente

▪ Geen beperking op lidmaatschap en geen winstdoeleinden

▪ Aantonen van georganiseerde werking

▪ Bewijs van verzekering

Eventueel Vlaamse vrijwilligersverzekering
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Basissubsidie 

▪ Deze dient om de basiswerking van de vereniging te 

garanderen, meer bepaald op het vlak van:

▪ Infrastructuur

▪ Administratie

▪ Verzekering

▪ Vergaderingen/activiteiten voor leden

▪ Digitale communicatie
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Basissubsidie 

▪ Socio-culturele vereniging als afdeling: 100 euro

▪ Socio-culturele vereniging: 200 euro

▪ Vereniging actieve kunstbeoefening maar minder dan 15 leden 

en/of minder dan 15% inwoners: 200 euro

▪ Vereniging actieve kunstbeoefening meer dan 15 leden en 

meer dan 15% inwoners: 500 euro 
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Extra subsidies: 
Rubriek 1 aantal leden

▪ Minstens 20 leden: 20 euro

▪ Minstens 50 leden: 50 euro

▪ Minstens 100 leden:100 euro

▪ ! Deze bedragen zijn niet cumulatief
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Extra subsidies: 
Rubriek 2 percentage inwoners

▪ 30% 60 euro

▪ 50% 100 euro

▪ ! Deze bedragen zijn niet cumulatief
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Extra subsidies: 
Rubriek 3 sociale toegankelijkheid

▪ De subsidie bedraagt 125 euro

▪ de vereniging toont aan dat ze inspanningen levert rond 

sociale toegankelijkheid 

▪ deelname initiatieven, toepassen sociaal tarief, ondersteunen 

acties, enzovoort 
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Extra subsidies: 
Rubriek 4 Opleiding

▪ Deze extra subsidie bedraagt 125 euro. 

▪ de vereniging toont aan dat minstens één bestuurslid een te betalen opleiding heeft 

gevolgd om de kwaliteit van de werking te verbeteren 

▪ Deelnameattest is vereist. 

▪ De opleiding wordt niet terugbetaald door een hogere overheid of een bovenlokale 

netwerkorganisatie. 

▪ Een opleiding kan slechts 1 keer betoelaagd worden, maar een meerjarige opleiding 

kan elk jaar dat ze gevolgd wordt aanleiding geven tot subsidie. 



z Extra subsidies: 
Rubriek 5 Gratis activiteiten 
voor leden en niet-leden

▪ Deze extra subsidie bedraagt 125 euro

▪ De vereniging organiseert minimum 2 activiteiten (lezing, expo, optreden, 

...) per jaar voor leden en niet-leden in Sint-Martens-Latem waarvoor geen 

toegangsprijs wordt gevraagd 

▪ Voor deze activiteiten wordt geen andere steun ontvangen (overheid, 

bovenlokale netwerkorganisatie of organiserend (feest) comité). 

▪ Een louter fondsenwervende activiteit is uitgesloten. 
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Extra subsidies: 
Rubriek 6 Samenwerking 

▪ Deze extra subsidie bedraagt 150 euro. 

▪ de vereniging werkt actief samen met andere 

verenigingen uit Sint-Martens-Latem aan minimum één 

gezamenlijke activiteit in Sint-Martens-Latem 



z Extra subsidies: 
Rubriek 7 Medeorganisator 
gemeentelijk evenement 

▪ De subsidie bedraagt 250 euro. 

▪ de vereniging is medeorganisator van een lokaal gemeentelijk 

evenement 

▪ Deze subsidie is niet cumulatief met extra subsidie 8 voor een en 

dezelfde activiteit 



z Extra subsidies: 
Rubriek 8 Bovenlokale culturele 
initiatieven of competitie

▪ De subsidie bedraagt 150 euro

▪ de vereniging organiseert of neemt actief deel aan bovenlokale, 

culturele initiatieven of competities waarbij Sint-Martens-Latem op 

de kaart wordt geplaatst (deelname wedstrijd, speciale vermelding 

of prijs behaald,…) 

▪ Deze subsidie is niet cumulatief met extra subsidie 7 voor een en 

dezelfde activiteit 



z Extra subsidies: 
Rubriek 9 
UIT-Kalender en jaarkalender

▪ Deze extra subsidie bedraagt 150 euro. 

▪ de vereniging maakt actief gebruik van de UIT-kalender en de gemeentelijke 

jaarkalender 
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Extra subsidies: 
Rubriek 10 Algemene Vergadering

▪ Deze extra subsidie bedraagt 50 euro

▪ de vereniging is aanwezig op de algemene vergadering van de GRC
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Extra subsidies: 
Rubriek 11 Duurzaamheid

▪ Deze extra subsidie bedraagt 100 euro. 

▪ Bij vergaderingen en evenementen of activiteiten is de vereniging 

vooruitstrevend in duurzaamheid 

▪ Jaarlijkse progressie is duidelijk zichtbaar. 
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Naar een eenvoudig en 
transparant reglement
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Naar een eenvoudig en 
transparant reglement

▪ Digitale aanvragen (nu voor werkingsjaar 2019-2020)

▪ Verklaringen op eer en bewijzen waar nodig

▪ Opmerkingen/aanvullingen mogelijk

▪ Verwerking door de bevoegde ambtenaar

▪ Voor advies naar GRC

▪ Ter goedkeuring voor gemeenteraad

▪ Uitbetaling voorzien eind januari 2021
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Via een eenvoudige aanvraag
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Via een eenvoudige aanvraag
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Reglement 
jubileumtoelage

Toelichting leden gemeenteraad 28/09/2020  
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Reglement Jubileumtoelage

▪ de verenigingen die al lang actief zijn via een jubileumtoelage stimuleren om 

1. hen in staat te stellen het jubileumjaar gepast te kunnen vieren 

2. hun succesvolle werking nog vele jaren verder te zetten

▪ Advies GRC, LSAR, MiNa-raad, Sportraad, Jeugdraad
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Voorwaarden jubileumtoelage

▪ Voldoen aan een subsidiereglement voor verenigingen

▪ 5 jaar actief zijn als vereniging in SML (activiteiten ontplooid in SML) 
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Jubileumtoelage en vermelding

▪ 5 jaar 50 euro

▪ 10 jaar 100 euro 

Vanaf 25 jaar verplichting voor publiek toegankelijke activiteit

▪ 25 jaar 400 euro

▪ 50 jaar 450 euro

▪ 75 jaar 500 euro

▪ 100 jaar 600 euro

▪ 125 jaar 625 euro

▪ 150 jaar 700 euro
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Jubileumtoelage 
Andere ondersteuning en aanvraag

▪ Logistieke steun: gemeentelijke infrastructuur en uitleenmateriaal

▪ Promotie via de gemeentelijke communicatiekanalen

▪ De vereniging stelt het lokaal bestuur op de hoogte

▪ Via aanvraagformulier en verklaring op woord van eer

▪ Omschrijving van de activiteit vanaf 25-jarig bestaan


