Aanvraag subsidie cultuur
Persoonlijke gegevens van de aanvrager
Naam

Voornaam

Adres
Rijksregisternummer

Gegevens van de vereniging waarvoor de subsidie wordt aangevraagd:

naam van de vereniging _______________________________________________________

(zetel) straat en nummer _______________________________________________________
postnummer en gemeente _______________________________________________________
website (eventueel) _______________________________________________________
naam voorzitter _______________________________________________________
adres voorzitter _______________________________________________________
telefoonnummer voorzitter _______________________________________________________
e-mailadres _______________________________________________________
naam ondervoorzitter _______________________________________________________
adres ondervoorzitter _______________________________________________________
telefoonnummer ondervoorzitter _______________________________________________________
emailadres ondervoorzitter _______________________________________________________

naam secretaris ________________________________________________________
adres secretaris ________________________________________________________
telefoonnummer secretaris ________________________________________________________
emailadres secretaris ________________________________________________________
naam penningmeester ________________________________________________________
adres penningmeester ________________________________________________________
telefoon penningmeester ________________________________________________________
emailadres penningmeester ________________________________________________________

rekeningnummer vereniging

IBAN _______________________________________________
BIC _______________________________________________
________________________________________________________

3 gevolmachtigden op deze
________________________________________________________
rekening
________________________________________________________

Werd uw vereniging reeds erkend door het gemeentebestuur?
Zo ja, wanneer? ………………………………………………………….

Artikel 13. De verdeling van de punten voor de basissubsidie wordt als volgt bepaald:
a) Leden:
• van 5 tot 25 actieve leden uit de gemeente Hoegaarden
• meer dan 25 actieve leden uit de gemeente Hoegaarden
• meer dan 100 actieve leden uit de gemeente Hoegaarden

1 punt
2 punten
3 punten

b) Voor aanwezigheid op de statutaire vergaderingen van de
gemeentelijke raad voor cultuurbeleid

1 punt

c) Voor begeleiding van de vereniging door een gekwalificeerd
docent of dirigent (houder zijn van een erkend brevet…)

2 punten
(per werkjaar)

Artikel 14. De verdeling van de punten voor de werkingssubsidie wordt als volgt bepaald:
a

Per zelfgeorganiseerde activiteit voor cultuurspreiding (podiumoptreden,
projectie, ) gericht naar het publiek (uitgezonderd activiteiten onder e)

10 punten

b

Per zelfgeorganiseerde activiteit voor cultuurspreiding (podiumoptreden,
projectie, ) gericht naar de eigen leden van de vereniging (uitgezonderd
activiteiten onder e)

6 punten

c

Het uitnodigen van een deskundige gastspreker (attest bijvoegen) of
deelname aan een regionaal of nationaal georganiseerde activiteiten,
themalessen onder deskundige begeleiding (attest bijvoegen) voor de eigen
vereniging

4 punten

d

Vergaderingen (algemene bestuurs- of werkvergaderingen), technische
avonden met een maximum van 6 per jaar

1 punt

e

Uitgave van een eigen tijdschrift dat minimaal 4 keer per jaar verschijnt.

10 punten

f

Concerten (zaal, kerk, kiosk, deelname aan stoet of processies, deelname
aan een muziektornooi …), dans-, toneel- of operettevoorstellingen, zelf
ingerichte tentoonstellingen (per dag met een maximum van 7 per jaar) IN
de gemeente

15 punten

g

Concerten (zaal, kerk, kiosk, deelname aan stoet of processies, deelname
aan een muziektornooi …), dans-, toneel- of operettevoorstellingen, zelf
ingerichte tentoonstellingen (per dag met een maximum van 7 per jaar)
BUITEN de gemeente

10 punten

h

Alle activiteiten van repetitieve aard zoals kaartavonden, repetities van
een harmonie, toneelvereniging, zangkoor, … en voor het opluisteren van
eucharistievieringen of van andere levensbeschouwelijke activiteiten

0,5 punt

i

Per deelname in de gemeente aan een activiteit door derden

4 punten

j

Verenigingen met louter caritatief karakter

k

Lessenreeksen met een thema, dus koken, naaien, bloemschikken,
knutselen, tuinieren, ongeacht voor eigen leden of voor het brede publiek

10 punten
6 punten
per reeks

Opmerking: artikel 12 § 3
1. Alleen de activiteiten waarvan er genummerde bewijsstukken bij het jaarlijks werkingsverslag gevoegd werden, komen in
aanmerking voor subsidiëring.
2. Voor winstgevende activiteiten (teerfeesten, jaarmarkten…) en bijkomende werkzaamheden (voorbereidende vergaderingen,
rondhalen prijzen…) worden geen punten toegekend.
3. Aan ouderraden of erkende verenigingen verbonden aan scholen wordt enkel een werkingssubsidie toegekend voor activiteiten
buiten de schooluren.
4. Voor activiteiten van passieve kunstbeoefening (bijwonen van filmvoorstelling, van toneelopvoeringen, muziekoptreden…) worden
geen punten toegekend.
5. Voor huis- of ziekenbezoek door leden van de vereniging worden geen punten toegekend.
6. Er komen maximaal 6 vergaderingen (algemene, bestuurs-, gewest-, werk- of redactievergaderingen) voor subsidiëring in
aanmerking.
7. Indien activiteiten door verschillende verenigingen samen worden georganiseerd, worden de punten van de werkingssubsidie
evenredig onder deze verenigingen verdeeld.

