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Bevoegdheid » Gemeentedecreet.
Juridische grond » Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, en latere 

wijzigingen.
Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 10 februari 2011 betreffende vaststellen 

van een gemeentelijk reglement voor erkenning en werkingssubsidies van 
verenigingen voor amateuristische kunstbeoefening.

» Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van de cultuurraad van 
19 februari 2018.

Feiten, context en 
argumentatie

» Het is wenselijk om het puntensysteem van het reglement te actualiseren.
» De verenigingen voor beeldende kunsten worden als nieuwe categorie 

toegevoegd aan dit reglement.
Advies » Advies van de algemene vergadering van de cultuurraad van 8 januari 2018.
Tussenkomsten » Schepen Bart Ryde geeft toelichting.

» Na beraadslaging.
Stemmen Met unanimiteit.
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
Het gemeentelijk reglement voor erkenning en werkingssubsidies van 
verenigingen van amateuristische kunstbeoefening, zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad van 10 februari 2011, wordt opgeheven en vastgesteld als volgt:

REGLEMENT VOOR ERKENNING EN WERKINGSSUBSIDIES VAN VERENIGINGEN 
VOOR AMATEURISTISCHE KUNSTBEOEFENING

I. Algemene bepalingen

Artikel.1.- Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op het 
budget van de gemeente Ledegem kunnen, voor hun activiteiten ten bate van de 
amateuristische kunstbeoefening, toelagen verleend worden aan de als zodanig 
door het college van burgemeester en schepenen erkende verenigingen voor 
amateuristische kunstbeoefening, volgens de regeling en voorwaarden die hierna 
vastgesteld worden.
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Artikel.2.- De toelagen worden verleend door het college van burgemeester en 
schepenen in toepassing van dit reglement.

II. Toepassingsgebied

Artikel.3.- Komen in aanmerking voor subsidiëring op grond van dit reglement: 
verenigingen of federaties die de amateuristische kunstbeoefening tot doel 
hebben en die binnen de vereniging/federatie ook zelf aan amateuristische 
kunstbeoefening doen.

Verenigingen die betoelaagd worden in het kader van een ander gemeentelijk 
subsidiereglement komen in geen geval in aanmerking. 

III. Voorwaarden voor erkenning

Artikel.4.- Het college van burgemeester en schepenen beslist of een vereniging 
erkend kan worden als vereniging voor amateuristische kunstbeoefening. Dit 
gebeurt na advies van de cultuurraad. Binnen het bestuur van de cultuurraad kan 
hiervoor een werkgroep opgericht worden, die het advies voorbereidt.

Artikel.5.- Om als vereniging voor amateuristische kunstbeoefening te worden 
erkend moet de vereniging aan volgende voorwaarden voldoen :

a. Zij is gericht op de amateuristische kunstbeoefening en dit buiten enig
schoolverband;

b. Zij is opgericht door privé-initiatief;
c. Zij wordt geleid door een bestuurscomité van minimum vijf leden van de 

Belgische nationaliteit, die wettelijk gedomicilieerd zijn in de gemeente;
d. Zij is opgericht zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerk;
e. Zij heeft haar zetel op het grondgebied van de gemeente en minimum 50 % 

van de leden zijn inwoners van de gemeente;
f. Zij aanvaardt de administratieve en financiële controle van de gemeente;
g. Zij moet aantonen dat zij:

1. ofwel een werking heeft binnen de gemeente, ofwel prestaties of diensten 
levert welke de gemeente ten goede komen;

2. actief is op het gebied van de amateuristische kunstbeoefening;
3. jaarlijks ten minste één activiteit opstelt en uitvoert;
4. regelmatig repetities houdt om de kwaliteit van de beoefende discipline 

hoog te houden en te verhogen.

IV. Aanvraag tot erkenning

Artikel.6.- De aanvraag wordt gericht aan het college van burgemeester en 
schepenen, die deze voor advies overmaakt aan de cultuurraad. 

De aanvraag omvat volgende documenten:
1. een exemplaar van de statuten of een omschrijving van het nagestreefde doel;
2. de samenstelling van het bestuur (minimum vijf) met vermelding van de 

naam, de voornaam en het adres van de bestuursleden;
3. de opgave van het aantal leden;
4. eventueel een verslag, samen met de nodige bewijsstukken over de 

activiteiten die reeds gerealiseerd zijn. 

V. Einde van de erkenning

Artikel.7.- Er komt een einde aan de erkenning van de vereniging voor 
amateuristische kunstbeoefening :
1. wanneer de vereniging gedurende 2 opeenvolgende jaren geen activiteiten 
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heeft ingericht die betrekking hebben op het nagestreefde doel;
2. wanneer de vereniging niet meer voldoet aan de bepalingen gesteld in 

artikel 3 en artikel 5;
3. wanneer een erkende vereniging 3 keer per werkjaar afwezig is op de 

algemene vergadering van de cultuurraad, wat impliceert dat ook hun subsidie 
vervalt.

VI. Bedrag van de subsidies

Artikel.8.- Elke erkende vereniging voor amateuristische kunstbeoefening kan een 
werkingssubsidie krijgen. Deze wordt toegekend op basis van de activiteiten die 
zij ontwikkelden in het voorbije werkjaar, dat loopt van 1 januari tot 
31 december.

Elke vereniging voor amateuristische kunstbeoefening krijgt een basistoelage en 
het resterend krediet van de werkingssubsidies wordt verdeeld op basis van een 
puntenstelsel. De waarde van een punt wordt bepaald door het totale resterende 
bedrag van de werkingssubsidies te delen door het aantal behaalde punten van 
alle verenigingen samen. Iedere erkende vereniging krijgt een subsidie toegekend 
ter waarde van het aantal punten dat zij behaald heeft. 

Artikel.9.- De aanvraag tot het verkrijgen van een werkingssubsidie dient te 
gebeuren vóór 1 maart volgend op het werkjaar en bij niet-naleving vervalt de 
subsidie. Hiervoor vult de vereniging een aanvraagformulier in, ter beschikking 
gesteld door het gemeentebestuur via de cultuurdienst. Bij het aanvraagformulier 
voegt de vereniging:
- de nodige bewijsstukken (uitnodigingen, folders, affiches, krantenknipsels, 

tijdschrift, lijst van abonnees, aankondiging in de cultuurkalender, …)
- een ondertekende bevestiging van de geleverde bewijzen.
De cultuurdienst onderzoekt de aanvragen en legt ze voor aan het college van 
burgemeester en schepenen voor toekenning van de subsidie.

A. Muziekverenigingen

Artikel.10.- De basistoelage aan elke erkende muziekvereniging bedraagt 4 % van 
het totale budget voorzien voor de werkingssubsidies van de verenigingen voor 
amateuristische kunstbeoefening.

Artikel.11.- Het overige krediet van de werkingssubsidies wordt op basis van een 
puntensysteem als volgt verdeeld:

a) Per spelend lid, per artistiek begeleider en per bestuurslid wordt telkens 1 punt 
toegekend. Komen eveneens voor deze premie in aanmerking: de vaandrig, de 
tamboer-majoor en het trommelkorps. Om deze premie te bekomen moet de 
muziekvereniging bij het subsidiedossier een gedetailleerde lijst voegen met al 
deze personen met opgave van hun instrument of hun functie binnen de 
muziekvereniging. Per persoon wordt slechts 1 punt toegekend. 

b) Per concert/optreden worden punten toegekend:

Per concert 20 punten
Muzikale wandeling en optocht 5 punten
Opluisteren godsdienstige plechtigheid 5 punten
Gastoptreden (waarbij de vereniging zelf niet speelt) 5 punten

c) Per repetitie wordt 1 punt toegekend. Er worden maximum 100 punten 
toegekend voor repetities. Om deze premie te bekomen moet de 
muziekvereniging bij het subsidiedossier een gedetailleerde lijst voegen met de 
data en uren van alle repetities. Een repetitie kan pas ingebracht worden als er 
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een betaalde dirigent aanwezig was.

d) Voor hun communicatie en deelnames aan cultuurraad/studiedagen worden 
volgende punten toegekend:

Een geactualiseerde website 10 punten
Een ledenblad uitgeven – max. 4 edities/jaar 3 punten

per editie
Een geactualiseerde facebookpagina 5 punten
Gebruik UiT-kalender bij min. 5 activiteiten/jaar of bij 
alle activiteiten indien er minder dan 5 georganiseerd 
worden

10 punten

Deelname aan algemene vergadering cultuurraad.
Minstens 1 vergadering per jaar aanwezig (effectief of 
plaatsvervangend lid)

10 punten

Studiedag bijgewoond door bestuurslid/-leden 1 punt
per studiedag

B. Koren

Artikel.12.- De basistoelage aan elk erkend koor bedraagt 4 % van het totale 
budget voorzien voor de werkingssubsidies van de verenigingen voor 
amateuristische kunstbeoefening.

Artikel.13.- Het overige krediet van de werkingssubsidies wordt op basis van een 
puntensysteem als volgt verdeeld:

a) Per zingend lid, per artistiek begeleider en per bestuurslid wordt telkens 1 punt 
toegekend. Om deze premie te bekomen moet het koor bij het subsidiedossier 
een gedetailleerde lijst voegen met al deze personen en hun functie binnen het 
koor. Per persoon wordt slechts 1 punt toegekend. 

b) Per openbaar concert worden punten toegekend:

Per concert 20 punten
Opluisteren godsdienstige plechtigheid 
(max. 20 per jaar)

5 punten

Gastoptreden (waarbij het koor zelf niet zingt) 5 punten

c) Per repetitie wordt 1 punt toegekend. Er worden maximum 100 punten 
toegekend voor repetities. Om deze premie te bekomen moet het koor bij het 
subsidiedossier een gedetailleerde lijst voegen met de data en uren van alle 
repetities. Een repetitie kan pas ingebracht worden als er een betaalde dirigent 
aanwezig was.

d) Voor hun communicatie en deelnames aan cultuurraad/studiedagen worden 
volgende punten toegekend:

Een geactualiseerde website 10 punten
Een ledenblad uitgeven – max. 4 edities/jaar 3 punten 

per editie
Een geactualiseerde facebookpagina 5 punten
Gebruik UiT-kalender bij min. 5 activiteiten/jaar of bij 
alle activiteiten indien er minder dan 5 georganiseerd 
worden

10 punten

Deelname aan algemene vergadering cultuurraad.
Minstens 1 vergadering per jaar aanwezig (effectief of 

10 punten
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plaatsvervangend lid)
Studiedag bijgewoond door bestuurslid/-leden 1 punt 

per studiedag

C. Toneelverenigingen

Artikel.14.- De basistoelage aan elke erkende toneelvereniging bedraagt 4 % van 
het totale budget voorzien voor de werkingssubsidies van de verenigingen voor 
amateuristische kunstbeoefening.

Artikel.15.- Het overige krediet van de werkingssubsidies wordt op basis van een 
puntensysteem als volgt verdeeld:

a) Per spelend lid, per artistiek begeleider en per bestuurslid wordt telkens 1 punt 
toegekend. Komen eveneens voor deze premie in aanmerking: de andere 
medewerkers zijnde klank- en lichtmensen, decorbouwers, grimeurs, souffleurs 
en repetitoren. Om deze premie te bekomen moet de toneelvereniging bij het 
subsidiedossier een gedetailleerde lijst voegen met al deze personen en hun 
functie. Per persoon wordt slechts 1 punt toegekend. Het totale aantal klank- 
en lichtmensen, decorbouwers, grimeurs, souffleurs en repetitoren wordt 
beperkt tot 10 per gemonteerd stuk.

b) Per opvoering van een toneelstuk worden punten toegekend: 

Per opvoering 25 punten
Gastoptreden (waarbij het toneel zelf niet speelt) 5 punten

c) Per repetitie wordt 1 punt toegekend. Er worden maximum 100 punten 
toegekend voor repetities. Om deze premie te bekomen moet de 
toneelvereniging bij het subsidiedossier een gedetailleerde lijst voegen met de 
data en uren van alle repetities. Een repetitie kan pas ingebracht worden als er 
een betaalde regisseur aanwezig was.

d) Voor hun communicatie en deelnames aan cultuurraad/studiedagen worden 
volgende punten toegekend:

Een geactualiseerde website 10 punten
Een ledenblad uitgeven – max. 4 edities/jaar 3 punten 

per editie
Een geactualiseerde facebookpagina 5 punten
Gebruik UiT-kalender bij min. 5 activiteiten/jaar of bij 
alle activiteiten indien er minder dan 5 georganiseerd 
worden

10 punten

Deelname aan algemene vergadering cultuurraad. 
Minstens 1 vergadering per jaar aanwezig (effectief of 
plaatsvervangend lid)

10 punten

Studiedag bijgewoond door bestuurslid/-leden 1 punt 
per studiedag

D. Cinéclubs

Artikel.16.- De basistoelage aan elke erkende cinéclub bedraagt 0,5 % van het 
totale budget voorzien voor de werkingssubsidies van de verenigingen voor 
amateuristische kunstbeoefening.

Artikel.17.- Het overige krediet van de werkingssubsidies wordt op basis van een 
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puntensysteem als volgt verdeeld:

a) Per lid dat een bijdrage betaalt, wordt telkens 1 punt toegekend.

b) Per openbare voorstelling zowel binnen als buiten de gemeente worden 
15 punten toegekend.

c) Per cursus of werkvergadering wordt 1 punt toegekend. 
    Om deze premie te bekomen moet de cinéclub bij het subsidiedossier een 

gedetailleerde lijst voegen met de data en uren van alle 
cursussen/werkvergaderingen.

d) Voor hun communicatie en deelnames aan cultuurraad/studiedagen worden 
volgende punten toegekend:

Een geactualiseerde website 10 punten
Een ledenblad uitgeven – max. 4 edities/jaar 3 punten 

per editie
Een geactualiseerde facebookpagina 5 punten
Gebruik UiT-kalender bij min. 5 activiteiten/jaar of bij 
alle activiteiten indien er minder dan 5 georganiseerd 
worden

10 punten

Deelname aan algemene vergadering cultuurraad.
Minstens 1 vergadering per jaar aanwezig (effectief of 
plaatsvervangend lid)

10 punten

Studiedag bijgewoond door bestuurslid/-leden 1 punt 
per studiedag

E. Fotoclubs

Artikel.18.- De basistoelage aan elke erkende fotoclub bedraagt 0,5 % van het 
totale budget voorzien voor de werkingssubsidies van de verenigingen voor 
amateuristische kunstbeoefening.

Artikel.19.- Het overige krediet van de werkingssubsidies wordt op basis van een 
puntensysteem als volgt verdeeld:

a) Per lid dat een bijdrage betaalt, wordt telkens 1 punt toegekend.

b) Per openbare voorstelling zowel binnen als buiten de gemeente worden 
15 punten toegekend.

c) Per cursus of werkvergadering wordt 1 punt toegekend. Om deze premie te 
bekomen moet de fotoclub bij het subsidiedossier een gedetailleerde lijst 
voegen met de data en uren van alle cursussen/werkvergaderingen.

e) Voor hun communicatie en deelnames aan cultuurraad/studiedagen worden 
volgende punten toegekend:

Een geactualiseerde website 10 punten
Een ledenblad uitgeven – max. 4 edities/jaar 3 punten 

per editie
Een geactualiseerde facebookpagina 5 punten
Gebruik UiT-kalender bij min. 5 activiteiten/jaar of bij 
alle activiteiten indien er minder dan 5 georganiseerd 
worden

10 punten

Deelname aan algemene vergadering cultuurraad. 10 punten
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Minstens 1 vergadering per jaar aanwezig (effectief of 
plaatsvervangend lid)

Studiedag bijgewoond door bestuurslid/-leden 1 punt 
per studiedag

F. Verenigingen voor beeldende kunsten

Artikel.20.- De basistoelage aan elke erkende vereniging voor beeldende kunsten 
bedraagt 4 % van het totale budget voorzien voor de werkingssubsidies van de 
verenigingen voor amateuristische kunstbeoefening.

Artikel.21.- Het overige krediet van de werkingssubsidies wordt op basis van een 
puntensysteem als volgt verdeeld:

a) Per lid dat een bijdrage betaalt, wordt telkens 1 punt toegekend.

b) Per les of workshop wordt 1 punt toegekend.
     De vereniging voegt bij het subsidiedossier een gedetailleerde lijst met de data 

en uren van alle lessen/workshops. De aanwezigheid van een betaalde lesgever 
is een voorwaarde om een activiteit als les te kunnen aangeven. 

     Max. 100 per jaar.

c) Per tentoonstelling worden punten toegekend:

Gelegenheidstentoonstelling 
(max. 3 aansluitende dagen)

15 punten

Langlopende tentoonstelling in een publiek 
toegankelijke plaats.
Voorwaarde: min. 3 kunstenaars nemen deel.
Max. 10 per jaar

5 punten

Gasttentoonstelling 
(van iemand die geen lid is van de vereniging)

5 punten

d) Voor hun communicatie en deelnames aan cultuurraad/studiedagen worden 
volgende punten toegekend:

Een geactualiseerde website 10 punten
Een ledenblad uitgeven – max. 4 edities/jaar 3 punten per 

editie
Een geactualiseerde facebookpagina 5 punten
Gebruik UiT-kalender bij min. 5 activiteiten/jaar of bij 
alle activiteiten indien er minder dan 5 georganiseerd 
worden

10 punten

Deelname aan algemene vergadering cultuurraad.
Minstens 1 vergadering per jaar aanwezig (effectief of 
plaatsvervangend lid)

10 punten

Studiedag bijgewoond door bestuurslid/-leden 1 punt per 
studiedag

Artikel.22.- Na goedkeuring van het budget laat het college van burgemeester en 
schepenen de werkingssubsidies zo vlug mogelijk uitbetalen volgens de 
gedragsregels van de gemeentelijke comptabiliteit. 

VII. Controle
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Artikel.23.- Het college van burgemeester en schepenen kan ten allen tijde 
controle laten uitvoeren op de besteding van de subsidies. Als blijkt dat een 
vereniging onjuiste gegevens heeft verstrekt en daardoor onterecht een 
erkenning of subsidies heeft gekregen, kan het college van burgemeester en 
schepenen de voorziene subsidies schrappen of terugvorderen. 

BIJLAGE 1 : BIJZONDERE SUBSIDIE AAN DE VERENIGINGEN VOOR 
AMATEURISTISCHE KUNSTBEOEFENING VOOR OPTREDENS BUITEN HET 
VLAAMSE GEWEST

A. Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen

Artikel.24.- De aanvragende vereniging moet voldoen aan de voorschriften 
vermeld in het reglement onder I, II, III en IV.

Artikel.25.- De reis moet minimum 2 overnachtingen tellen. 

Artikel.26.- Er moet minimum 1 optreden zijn per 2 overnachtingen.

Artikel.27.- Het betreft een reis buiten het Vlaamse Gewest.

Artikel.28.- De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie voor optredens 
buiten het Vlaamse Gewest dient te gebeuren vóór 1 maart volgend op het 
werkjaar en bij niet-naleving vervalt de subsidie. Hiervoor vult de vereniging voor 
amateuristische kunstbeoefening een aanvraagformulier in, ter beschikking 
gesteld door het gemeentebestuur via de cultuurdienst. Bij het aanvraagformulier 
voegt de vereniging:
- de nodige bewijsstukken wat betreft de vermelde activiteiten (uitnodigingen, 

folders, affiches, krantenknipsels, tijdschrift, lijst van abonnees, aankondiging 
in de cultuurkalender, …)

- een lijst met de meereizende spelende leden
- een ondertekende bevestiging van de geleverde bewijzen.
De cultuurdienst onderzoekt de aanvragen en legt ze voor aan het college van 
burgemeester en schepenen voor toekenning van de subsidie.

B. Bedrag van de subsidie

Artikel.29.- De subsidie wordt berekend op basis van volgend puntensysteem:
a) per km op de kortste reisweg (heen- en terugreis) worden 2 punten toegekend 

per meereizend spelend lid
b) per overnachting worden 300 punten toegekend per meereizend spelend lid.

Artikel.30.- De waarde van een punt bedraagt € 0,01.

Artikel.31.- Per vereniging wordt er een maximum toelage van € 625,00 per jaar 
toegekend.

Artikel.32.- Indien er bij de berekening van de subsidies blijkt dat er meer budget 
nodig is dan er in het budget voorzien is, dan wordt het budget verdeeld 
evenredig aan de berekende bedragen. Indien er budget onbenut blijft, dan vloeit 
dit terug naar de werkingssubsidies van de amateurkunstenverenigingen. 

BIJLAGE 2 : BIJZONDERE SUBSIDIE AAN DE MUZIEKVERENIGINGEN 
VOOR DE AANKOOP OF HET HERSTEL VAN INSTRUMENTEN

A. Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen
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Artikel.33.- De subsidie wordt verleend aan de 3 erkende muziekverenigingen van 
de gemeente, nl. de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, de Koninklijke Fanfare De 
Kunst is ons Vermaak en de Winkelse Muziekvereniging. De subsidie heeft 
betrekking op de aankoop of het herstel van instrumenten die eigendom zijn van 
de muziekvereniging in kwestie en waarvan de aankoop en/of herstellingen 
betaald werden door de muziekvereniging.

Artikel.34.- De aanvraag dient te gebeuren vóór 1 maart volgend op het werkjaar 
en bij niet-naleving vervalt de subsidie. Hiervoor vult de muziekvereniging een 
aanvraagformulier in, ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur via de 
cultuurdienst. Bij het aanvraagformulier voegt de muziekvereniging de facturen 
van de aangekochte/herstelde instrumenten, alsook het betalingsbewijs waaruit 
blijkt dat het verschuldigde bedrag via de rekening van de muziekvereniging 
gestort werd aan de muziekhandel.
De cultuurdienst onderzoekt de aanvragen en legt ze voor aan het college van 
burgemeester en schepenen voor toekenning van de subsidie.

B. Bedrag van de subsidie

Artikel.35.- De basistoelage voor de aankoop van instrumenten bedraagt € 500,00 
voor elke muziekvereniging.

Artikel.36.- Het overige krediet wordt evenredig verdeeld volgens het aantal 
spelende leden van de 3 korpsen, conform VI. A. artikel 11.

Artikel.37.- Het bedrag van de subsidie voor de aankoop van instrumenten kan 
niet groter zijn dan het totale bedrag van de ingediende facturen.

Artikel.38.- Indien er budget onbenut blijft, dan vloeit dit terug naar de 
werkingssubsidies van de amateurkunstenverenigingen. 

Aldus beslist in de zitting van 8 november 2018
get. Geert Demeyere get. Bart Dochy
Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Geert Demeyere
Algemeen directeur

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter


