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REGLEMENT WERKINGSSUBSIDIE CULTUUR 
 
Artikel 1: 
Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de gemeentebegroting subsidieert 
het stadsbestuur van Hoogstraten socio-culturele verenigingen, die voldoen aan de voorwaarden 
zoals bepaald in dit reglement. Het doel van de subsidie is erkende Hoogstraatse socio-culturele 
verenigingen te ondersteunen in hun dagelijkse werking. 
 
Artikel 2: voor wie 
De werkingssubsidie kan, na indienen van een aanvraag, toegekend worden aan erkende 
Hoogstraatse socio-culturele verenigingen. 
 
Artikel 3: termijn 
De werkingssubsidies worden verdeeld en toegekend op basis van de reguliere werking van het 
vorige werkjaar waarbij een werkjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. De subsidie zal dus 
worden toegekend op basis van de gegevens van een vereniging voor het afgelopen werkjaar. 
 
Artikel 4: vastlegging categorieën 
Bij de subsidiëring van in artikel 2 bedoelde socio-culturele verenigingen wordt er een onderscheid 
gemaakt tussen 
Categorie A: harmonieën, fanfares en brassbands 
Categorie B: toneelverenigingen, koren en cultuurhuizen 
Categorie C: gilden en vendeliersverenigingen 
Categorie D: socio-culturele verenigingen, die niet tot categorie A,B of C behoren: 
verenigingen gericht op vrijetijdsbesteding (hobbyverenigingen), gericht op sociale/culturele 
vorming, ouderraden, seniorenverenigingen, ontwikkelingshulpcomités, gezinsbonden, video- en 
fotoclubs… 
 
Artikel 5: verdeling werkingssubsidie over de vier verschillende categorieën 
De werkingssubsidie wordt verdeeld onder de vier categorieën volgens de volgende verdeelsleutel: 
Categorie A krijgt 55% van het beschikbare budget voor de werkingssubsidie 
Categorie B krijgt 25% van het beschikbare budget voor de werkingssubsidie 
Categorie C krijgt 10% van het beschikbare budget voor de werkingssubsidie 
Categorie D krijgt 10% van het beschikbare budget voor de werkingssubsidie 
 
Artikel 6: verdeling werkingsubsidie binnen de vier categorieën volgens het puntenstelsel 
De werkingssubsidie binnen elke categorie wordt verdeeld op basis van een puntenstelsel. De 
waarde van één punt wordt bekomen door het totale bedrag van de werkingssubsidie te delen door 
het totale aantal behaalde punten van alle verenigingen samen. 
Iedere erkende Hoogstraatse socio-culturele vereniging, die erom gevraagd heeft, ontvangt een 
subsidie gelijk aan het aantal punten dat zij gedurende het werkingsjaar heeft behaald, 
vermenigvuldigd met de toegekende waarde per punt. 
 
Artikel 7: de aanvraag 
Om een werkingssubsidie te kunnen ontvangen vult de erkende vereniging het aanvraagformulier 
in tot het bekomen van de werkingssubsidie voor de erkende Hoogstraatse socio-culturele 
verenigingen, waarop zij tevens het behaalde puntentotaal vermeldt. 
Bij het ondertekend aanvraagformulier voegt de vereniging alle basisdocumenten ter staving van 
het puntentotaal die in het aanvraagformulier gevraagd worden: 

• Een ledenlijst van het werkingsjaar met naam en woonplaats van de actieve leden; 
• Alle mogelijke documenten die het effectief plaatsvinden van de vermelde activiteiten 

staven, zoals: uitnodigingen, affiches, folders, krantenknipsels; 
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• Een kopie van de tijdens het werkingsjaar, via post of een ander medium, verspreide 
ledenbladen (met artikels en aankondigingen) of een gelegenheidsuitgave. Hiervoor komen 
niet in aanmerking de gewone uitnodigingen voor vergaderingen of activiteiten. 

• Een kopie van de statuten, zo deze in de loop van het jaar gewijzigd werden; 
 
Artikel 8: indienen van het subsidiedossier 
Het ondertekend aanvraagformulier, waaraan alle bewijsstukken zijn toegevoegd, dient uiterlijk 30 
september van het werkingsjaar bezorgd te worden aan de dienst cultuur en vrije tijd van het 
stadsbestuur van Hoogstraten. 
Het staat de vereniging vrij het subsidiedossier via de post toe te zenden (de postdatum geldt dan 
als bewijs), het ter plaatse en tegen ontvangstbewijs te overhandigen, of het per mail bezorgen bij 
de dienst cultuur en vrije tijd. 
 
Artikel 9: indeling puntenstelstel 
De toekenning van punten op basis van de activiteiten van een vereniging van een vereniging is 
erop gericht de meerwaarde van die activiteiten voor de Hoogstraatse gemeenschap te honoreren. 
De puntenverdeling bestaat daarom uit de volgende vier rubrieken: 
 
A. Omkadering 
B. Activiteiten 
C. Vorming 
D. Jeugdwerking 
 
A. Omkadering  

i. Aantal actieve leden dat de vereniging telde op 30/06 van het jaar waarin de subsidie 
wordt uitgereikt: 
 Tot 19 actieve leden, krijgt de vereniging 5 punten; 
 Van 20 tot 99 actieve leden, krijgt de vereniging 10 punten, 
 Vanaf 100 actieve leden krijgt de vereniging 15 punten. 

ii. Wanneer de vereniging, gedurende het afgelopen werkjaar aanwezig was op de AV 
van de cultuurraad, krijgt de vereniging  5 punten (één algemene vergadering per 
werkingsjaar). Elke deelnemer aan de cultuurraad kan slechts één vereniging 
vertegenwoordigen tijdens de algemene vergadering. 

 
B. Activiteiten  
 
Komen in aanmerking: alle door de erkende socio-culturele vereniging zelf georganiseerde 
activiteiten, voor zover ze niet gehonoreerd worden met een projectsubsidie of een andere 
subsidie. 
 
Om erkend te worden als een toonmoment of activiteit voor een ruimer publiek dan de eigen 
vereniging dienen enerzijds de leden van de vereniging individueel geïnformeerd te worden én 
moet de activiteit bekend gemaakt worden aan de inwoners van Hoogstraten door middel van 
promotie via minimaal twee kanalen (waarvan de UITkalender een verplicht kanaal is). 
Indien een toonmoment wordt georganiseerd en/of uitgevoerd door twee of meer verenigingen in 
een samenwerking, kunnen beide verenigingen punten krijgen voor het toonmoment. 
 

i. Toonmomenten uitgevoerd door de erkende socio-culturele vereniging zelf 
 

Voor een toonmoment, georganiseerd én uitgevoerd door de leden van de 
vereniging zelf, worden 25 punten toegekend. Als toonmoment kan een éénmalige 
opvoering gezien worden, maar ook een reeks opvoeringen van dezelfde productie 
dient aanzien te worden als één toonmoment. 
Maximaal twee verschillende toonmomenten kunnen mee in rekening genomen 
worden voor de toekenning van het aantal punten (dus max. 50 punten/jaar) 
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ii. Toonmomenten georganiseerd door de aanvragende erkende socio-culturele 
vereniging, maar uitgevoerd door derden. 

Voor een toonmoment, georganiseerd door de leden van de vereniging én 
uitgevoerd door derden, worden 15 punten toegekend. 
Als toonmoment kan een éénmalige opvoering gezien worden, maar ook een reeks 
opvoeringen van dezelfde productie dient aanzien te worden als één toonmoment. 
Maximaal één toonmoment kan mee in rekening genomen worden voor de 
toekenning van het aantal punten (dus max. 15 punten/jaar). 

 
iii. Activiteiten welke uitsluitend voor de leden van de aanvragende erkende socio-culturele 

vereniging georganiseerd worden 
Indien de erkende socio-culturele vereniging minimaal 10 activiteiten organiseert die 
gericht zijn op de eigen leden, worden hiervoor 10 punten toegekend voor het 
puntentotaal van de subsidieaanvraag. Alle activiteiten binnen eenzelfde reeks (bv. 
kooklessen, repetities, …) worden aanzien als afzonderlijke activiteiten. 
Indien onvoldoende activiteiten kunnen aangetoond worden, kunnen er geen punten 
voor deze activiteiten worden toegekend. 
 

C. Vorming 
Wanneer minstens één van de bestuursleden van de aanvragende erkende socio-culturele 
vereniging, gedurende het afgelopen werkjaar een vorming volgde ter verbetering van werking van 
de eigen vereniging, krijgt de vereniging éénmalig 5 punten 
 
D. Jeugdwerking 

• Per aangesloten lid, in opleiding en/of als spelend lid, die op 31 december van het jaar 
waarin de aanvraag gebeurt géén 25 jaar oud is, krijg je 2,5 punten. 

• Per aangesloten lid, in opleiding en/of als spelend lid, die op 31 december van het jaar 
waarin de aanvraag gebeurt géén 25 jaar oud is, en die les volgt aan een erkende 
muziekacademie ontvangt de vereniging 2,5 punten. 

• Voor een opleiding, georganiseerd door de vereniging, zowel in notenleer als voor wat 
betreft het bespelen van instrumenten, krijg je éénmalig 10 punten.  

 
De ingediende ledenlijsten zullen vergeleken worden met de cijfers van de erkende 
koepelorganisatie. Indien er een verschil is tussen beide lijsten, zal de cultuurdienst een 
gemiddelde nemen van beide lijsten. 
 
Artikel 10: bewijsstukken 
Ter staving van de opgegeven punten, worden per rubriek, kopies van alle bewijsstukken 
toegevoegd. Als bewijsstukken worden o.a. facturen van flyerdistributie, affiches en publicaties in 
kranten en/of tijdschriften, screenshots van een website, een inschrijvingsbewijs of een 
aanwezigheidsattest van een vorming, … aanvaard. 
 
Artikel 11: de beoordeling 
De aanvraag tot het bekomen van werkingssubsidies wordt beoordeeld door een afgevaardigde 
van de cultuurdienst. De cultuurraad wordt verder op de hoogte gebracht van alle aanvragen. 
 
Artikel 12: eindbeslissing 
Bij twijfel of een vereniging in aanmerking komt voor de toekenning van de werkingssubsidies, 
neemt het college van burgemeester en schepenen daarover de eindbeslissing in de geest van het 
reglement, na advies van de cultuurraad. 
 
Artikel 13: laattijdige en onrechtmatige aanvragen 
Indien een aanvraag laattijdig wordt ingediend, dat wil zeggen na 30 september, wordt de 
aanvraag niet meegenomen in de berekening en verliest de vereniging onherroepelijk haar 
subsidies voor dat werkjaar. 
Indien uit onderzoek door de cultuurdienst blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of indien 
de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan het college van burgemeester en 
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schepenen beslissen om de vereniging in een volgende subsidieronde uit te sluiten van het 
onderdeel waarop onrechtmatigheden werden vastgesteld. 
 
Artikel 14:  
Dit reglement treedt, met terugwerkend kracht, in werking vanaf 01/09/2016. 
 
Artikel 15: evaluatie 
Na 2 jaar zal er een evaluatie van het reglement plaatsvinden door de dienst cultuur en de 
cultuurraad. 
 


