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REGLEMENT INZAKE ALGEMENE PROJECTSUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE 
VERENIGINGEN EN KUNSTENAARS. 
 
Artikel 1: Doelstellingen 
Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in het jaarlijkse budget subsidieert het 
stadsbestuur van Hoogstraten culturele projecten die voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald 
in dit reglement.  
De doelstellingen van de subsidie zijn enerzijds om erkende Hoogstraatse sociaal-culturele 
verenigingen de kans te bieden om culturele projecten uit te voeren die de normale werking van de 
vereniging overstijgen en anderzijds om Hoogstraatse kunstenaars te ondersteunen bij de 
realisatie van voor Hoogstraten vernieuwende culturele projecten, andere dan de realisatie van 
een blijvend individueel kunstwerk. 
 
Artikel 2: Definitie project 
Een cultureel project is een samenhangend geheel van activiteiten waarbij verschillende 
methodieken aangewend worden, gericht naar het grote publiek en dat een vooraf geformuleerd 
resultaat beoogt en een ruime toegankelijkheid biedt aan zoveel mogelijk toeschouwers of 
bezoekers. 
Een project is begrensd in tijd en in financiële investering.  
 
Artikel 3: Aanvragers 
De projectsubsidie kan toegekend worden aan erkende Hoogstraatse sociaal-culturele 
verenigingen, aan een samenwerkingsverband van deze of aan Hoogstraatse kunstenaars  of 
cursisten van het IKO die een aanvraag hiertoe indienen. 
Kunstenaars woonachtig in Hoogstraten kunnen gezamenlijk een cultureel project indienen. 
Eenzelfde aanvragende vereniging, kunstenaar of samenwerkingsverband van verenigingen of 
kunstenaars kunnen maar tweejaarlijks een projectsubsidie verkrijgen.  
 
Artikel 4: Projecten die niet in aanmerking komen voor subsidie 
Volgende projecten komen niet in aanmerking voor de toekenning van een projectsubsidie: 
- Projecten die tot de reguliere werking van de vereniging behoren. 
- Projecten die uitgevoerd worden buiten het grondgebied van Hoogstraten. 
- Commerciële of politiek getinte activiteiten. 
- Projecten gesubsidieerd met andere gemeentelijke subsidies van Hoogstraten, met uitzondering 
van de reguliere werkingssubsidies die de erkende Hoogstraatse vereniging verkrijgt. 
- Projecten die geheel of gedeeltelijk in functie van het onderwijs worden georganiseerd. 
 
Artikel 5: Aanvraagprocedure 
De aanvrager van een projectsubsidie dient schriftelijk (per brief of via e-mail) een gemotiveerde 
aanvraag in via het hiertoe beschikbaar gestelde aanvraagformulier.  
Deze aanvraag dient minimum 3 maanden voor de aanvang van het cultureel project, ingediend te 
worden bij het stadsbestuur van Hoogstraten, dienst Cultuur en Vrije tijd. 
De aanvraag is voorzien van volgende elementen: 
- Een volledige omschrijving van het voorgestelde project; 
- De vooropgestelde doelen met een motivering waarom het project de normale werking overstijgt 
of (voor kunstenaars) vernieuwend is; 
- Een begroting met aanduiding van de kostensoorten, waarbij alle verwachte inkomsten en 
uitgaven van het project opgenomen worden; 
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- Een overzicht van alle (nog aan te vragen) subsidies en/of sponsoring ter cofinanciering van het 
project; 
- Het bedrag van de eigen financiële inbreng; 
- De verbintenis het gemeentelijk logo te plaatsen op alle publicaties rond het project en dit aan te 
kondigen in de UIT-kalender. 
 
Artikel 6: Beoordeling 
Een werkgroep samengesteld uit de cultuurfunctionaris, twee afgevaardigden van de cultuurraad, 
een afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen en een expert terzake 
beoordelen de aanvragen tot het bekomen van projectsubsidies. 
De leden van deze werkgroep laten zich vervangen indien er een directe band bestaat met de 
subsidieaanvrager ten einde een objectieve beoordeling te garanderen. 
De werkgroep geeft binnen de twee maanden na ontvangst van de aanvraag een gunstig of 
ongunstig gemotiveerd advies aan het college van burgemeester en schepenen dat een beslissing 
neemt inzake de toekenning van de projectsubsidie en het maximale bedrag vastlegt. 
De aanvrager en de cultuurraad worden van deze beslissing op de hoogte gebracht binnen een 
termijn van drie maanden na het indienen van de aanvraag. 
 
Artikel 7: Toekenning van de subsidie 
De subsidie bedraagt maximaal 5.000,00 EUR- per project.  
De subsidie wordt toegekend voor maximaal 50% van de bewezen kosten van het project, met 
uitzondering van uitgaven voor drank, voeding en kosten eigen aan de reguliere werking van de 
vereniging. 
Vergoedingen aan (bestuurs-)leden van de vereniging om de voorbereiding en organisatie van het 
project op zich te nemen, zijn uitgesloten.  
Indien het in het budget voorziene bedrag voor projectsubsidies ontoereikend blijkt, worden de 
toelagen voor de verschillende projecten binnen hetzelfde jaar procentueel evenredig verminderd. 
 
Artikel 8: Jeugdwerking 
Voor culturele projecten welke volledig specifiek gericht zijn op jongeren tot 21 jaar, wordt de 
subsidie toegekend tot maximaal 60% van de bewezen kosten, met een maximum van  
 5.000,00 EUR per project. 
 
Artikel 9: Voorfinanciering en afrekening 
De organiserende vereniging of de kunstenaar kan vragen om 50% van de principieel toegekende 
subsidie te krijgen als prefinanciering vanaf de goedkeuring door het college van burgemeester en 
schepenen. 
De aanvrager moet een financiële verantwoording binnen drie maanden na afronding van het 
project bij het stadsbestuur indienen. De verantwoording bestaat uit kostenbewijzen, een overzicht 
van de kosten van het volledige project en een schriftelijke evaluatie van het uitgevoerde project. 
Het saldo van de toegekende subsidie (na aftrek van het bedrag dat vooruit werd betaald) wordt 
betaald na aanvaarding van de verantwoording en evaluatie van het project.  
 
Artikel 10: Themajaar en projectsubsidies 
Driejaarlijks wordt er een themajaar gepland en kunnen er geen algemene projectsubsidies 
aangevraagd worden door Hoogstraatse verenigingen, individuele kunstenaars of 
samenwerkingsverbanden. 
Vanuit het stadsbestuur van Hoogstraten wordt voor dat jaar tijdig een thematische projectoproep 
gedaan.  
 
Artikel 11: Uitzondering voor het jaar 2015 
Projectaanvragen voor 2015 dienen voor aanvang van uitvoering ingediend te worden en worden 
door het college van burgemeester en schepenen behandeld, zonder tussenkomst van de 
werkgroep bedoeld in artikel 6. 
 
Artikel 12:  
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 juli 2015 


