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Bekendmaking nr. 193 
 
De gemeenteraad van de gemeente Lendelede, provincie West-Vlaanderen heeft in zitting van  
21 december 2017 - punt 11 volgend reglement goedgekeurd met als onderwerp: 
 
Vaststellen van het nieuwe subsidiereglement voor de culturele verenigingen. 
 
Het beslissend gedeelte van dit besluit luidt als volgt : 
 
Artikel 1 : Het subsidiereglement voor de culturele verenigingen vast te stellen.  

Dit reglement luidt als volgt : 
 

SUBSIDIEREGLEMENT ADVIESORGAAN VOOR CULTUUR 
GEMEENTE LENDELEDE 

 
art. 1 
Het College van Burgemeester en Schepenen van Lendelede verleent jaarlijks 
subsidies aan de erkende culturele verenigingen van de gemeente, binnen de perken 
van de kredieten voorzien in het gemeentebudget. De subsidiëring gebeurt volgens de 
voorwaarden die in dit reglement zijn vastgelegd en na advies van het adviesorgaan 
voor cultuur. 
 
art. 2 
Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt jaarlijks de globale dotatie voor 
cultuur in samenspraak met het adviesorgaan voor cultuur. 
 
art. 3 
Elke vereniging die erkend is door het College van Burgemeester en Schepenen als 
culturele vereniging, met uitzondering van die verenigingen die door het College tevens 
als jeugd-, senioren – of sportvereniging erkend zijn, komen in aanmerking om op 
basis van onderhavig reglement gesubsidieerd te worden. Alle verenigingen die voor 
het in werking treden van dit reglement tot het adviesorgaan voor cultuur behoorden, 
behoren automatisch tot de erkende verenigingen, op voorwaarde dat ze blijven 
voldoen aan alle vereisten vermeld onder artikel 3 van dit reglement. 
 
Om als nieuwe erkende vereniging erkend te worden, moet naast het positief advies 
van het adviesorgaan voor cultuur voldaan worden aan volgende voorwaarden: 
 
• culturele activiteiten organiseren in Lendelede die openstaan voor de Lendeleedse 

bevolking, 
 

• haar zetel hebben in Lendelede en een sterke binding hebben met de gemeente, 
deze band met Lendelede kunnen aantonen door haar inzet voor socioculturele 
beleving binnen de gemeente, 

 
• de vereniging moet minstens vertegenwoordigd zijn door vijf leden die op een 

verschillend adres gedomicilieerd zijn en waarvan er een aantal in Lendelede 
wonen, 
 

• minstens één jaar werking kunnen aantonen met een minimum van 2 culturele 
activiteiten per jaar georganiseerd binnen de gemeente als hoofdorganisator, 
 

• aan voorgaande voorwaarden moet jaarlijks voldaan worden om de erkenning te 
kunnen blijven genieten, 

 



• in geval van twijfel zowel voor wat betreft de eerste erkenning als de blijvende 
erkenning adviseert het dagelijks bestuur van het adviesorgaan voor cultuur na 
kennis genomen te hebben van een grondige motivatie vanwege de vereniging aan 
de algemene vergadering die uiteindelijk beslist. 

 
In geval van betwisting is de beslissing van het College van Burgemeester en 
Schepenen doorslaggevend. 
 
Verenigingen met puur commerciële doeleinden, politieke partijen, vakbonden, 
vakgroeperingen of mutualiteiten die culturele activiteiten organiseren, kunnen niet als 
culturele vereniging worden erkend. 
 
art. 4 
Er zijn vijf soorten subsidies: 
• basissubsidie, 
• werkingssubsidie, 
• forfaitaire subsidie, 
• bijzondere subsidie, 
• projectsubsidie. 
 
art. 5 
De basissubsidie is een vast bedrag per jaar en per vereniging dat door de Algemene 
Vergadering van het adviesorgaan voor cultuur wordt bepaald. 
 
art. 6 
Werkingssubsidie is een (deel)subsidie die een culturele vereniging kan verkrijgen via 
het puntenstelsel in art. 11. De werkingssubsidie wordt toegekend op basis van de 
activiteiten ontwikkeld in het voorbije werkjaar dat loopt van 1 januari tot 31 december. 
De waarde van een punt wordt bepaald door het totale bedrag van de 
werkingssubsidie te delen door het totaal aantal behaalde punten van alle verenigingen 
samen.  
De uitkomst van deze deling is de waarde van één punt. Elke vereniging krijgt een 
subsidie toegekend volgens het aantal punten dat ze heeft behaald volgens het 
puntenstelsel. 
 
art. 7 
Het College van Burgemeester en Schepenen kan op grond van de specifieke werking 
van een aangesloten vereniging een forfaitaire subsidie toekennen. Het College brengt 
het adviesorgaan voor cultuur daarvan gemotiveerd op de hoogte. 
 
art. 8 
Bijzondere subsidies zijn subsidies die aangevraagd en toegekend kunnen worden 
door het College van Burgemeester en Schepenen voor activiteiten van uitzonderlijke 
aard of bij een bijzondere verjaardag. 
 
art. 9 
Projectsubsidies zijn subsidies die uitzonderlijk worden toegekend ter ondersteuning en 
realisatie van een speciaal éénmalig project. Een vereniging die aanspraak wil maken 
op een projectsubsidie dient bij het Dagelijks Bestuur van het adviesorgaan voor 
cultuur een aanvraag in; het dagelijks bestuur adviseert hieromtrent het College van 
Burgemeester en Schepenen. Een vereniging kan maximaal éénmaal om de drie jaar 
aanspraak maken op een projectsubsidie. 
Een project dient ofwel een uitzonderlijk karakter te hebben ten aanzien van de 
reguliere werking van de vereniging ofwel een uitzonderlijke éénmalige samenwerking 
tussen meerdere verenigingen nastreven. 
 
art. 10 
De aanvraag voor de werkingssubsidie dient te gebeuren vóór 1 maart volgend op het 
werkjaar. Hiervoor vult de verantwoordelijke van de vereniging het formulier in dat 
hem/haar tijdig daartoe ter beschikking wordt gesteld. Laattijdig ingediende aanvragen 
kunnen geweerd worden. 
 



Activiteiten die tijdig aangekondigd werden via de databank van ’Uit in Vlaanderen’ 
alsook die in de 'Lendeleeft' en 'Binnenstebuiten' komen in aanmerking en worden in 
rekening gebracht (uitgezonderd vergaderingen en repetities). 
 
Aanvragen die niet of laattijdig aangekondigd werden moeten steeds vergezeld zijn van 
een kopie van alle uitnodigingen en/of het kenbaar maken van de desbetreffende 
activiteit. 
Let wel: 'Uit in Vlaanderen' beschikt niet over een archief dat achteraf geraadpleegd 
kan worden, maak dus tijdig een print/screen van de aankondiging van je activiteit! 
 
art. 11 
De werkingssubsidie wordt verdeeld volgens volgend puntenstelsel: 
 

1. per bestuursvergadering worden vijftig punten toegekend, begrensd tot 
maximum 500 punten per jaar per vereniging, 

 
2.  per algemene vergadering, waarop alle aangesloten leden (alsook eventueel 

niet leden) worden uitgenodigd, worden tweehonderd punten toegekend. Er 
wordt maximum 1 algemene vergadering per jaar gehonoreerd, 

 
3. per openbare voordracht in de sectie vormingswerk en eigen creatieve 

ontspanning (kaartingen worden niet gehonoreerd) worden 200 punten 
toegekend, 

 
4. een vormingsreeks (of cursus) wordt gehonoreerd als 2 losse vormingssessies, 

ongeacht het aantal aparte lessensessies, voor 2 x 200 punten, 
 
5.  per repetitie worden vijftig punten toegekend met een maximum van 2000 

punten per jaar, 
 
6.  per opluistering van een eredienst, een wandelconcert,… in Lendelede, worden 

100 punten toegekend met een maximum van 2000 punten per jaar, 
 
7.  per sportactiviteit met een gelegenheidskarakter (dus niet repetitief 

terugkerende activiteiten) bijvoorbeeld een jaarlijkse fietstocht, een 
voetbaltornooi,… worden 200 punten toegekend, 

 
8.  per open podiumoptreden (concert, toneelvoorstelling… georganiseerd door 

een vereniging in Lendelede, wordt voor de eerste voorstelling 400 punten 
toegekend. De vereniging ontvangt 200 punten per volgende dag waarop deze 
voorstelling heeft plaatsgevonden, 

 
9.  per tentoonstelling worden voor de eerste dag 400 punten toegekend. De 

vereniging ontvangt 200 punten per volgende dag waarop deze tentoonstelling 
heeft plaatsgevonden (met een maximum van 4 dagen), 

 
10.  per gemotiveerde en actieve samenwerking tussen verschillende erkende 

culturele verenigingen worden bovenstaande tarieven verhoogd met 50% en 
gedeeld door het aantal betrokken aangesloten verenigingen, 

 
11.  de aanwezigheid van één lid van de aangesloten vereniging op de algemene 

vergadering van het adviesorgaan voor cultuur of de werkgroep en de actieve 
medewerking van minstens één lid van de organisaties van het adviesorgaan 
voor cultuur, worden gehonoreerd met 100 punten, 

 
12.  per editie van een eigen tijdschrift worden 100 punten toegekend op 

voorwaarde dat minimum 1/3 van het tijdschrift uit redactioneel nieuws bestaat 
en het tijdschrift minimaal 7 bladzijden telt (vooromslag niet inbegrepen), 

 
13.  verenigingen die beschikken over een eigen (onderhouden) website of 

Facebookpagina ontvangen daarvoor 400 punten per jaar, 
 



14.  verenigingen die een actieve jeugdafdeling opstarten ontvangen 1000 punten 
per jaar (maximaal 2 jaar), 

 
15.  verenigingen die bij een open podiumoptreden kortingen op de toegangsprijs 

toekennen aan specifieke doelgroepen (studenten) krijgen 100 extra punten 
toegekend voor deze activiteit, 

 
16.  activiteiten die reeds gehonoreerd worden voor een forfaitaire, bijzondere of 

voor projectsubsidies kunnen niet in rekening gebracht worden voor de 
werkingssubsidie, 

17.  activiteiten georganiseerd door en in beheer van de vereniging, die 
plaatsvinden buiten de gemeente Lendelede worden op dezelfde basis 
gehonoreerd als de eigen activiteiten georganiseerd in de gemeente Lendelede, 

 
18.  deelname van (bestuurs-)leden aan organisaties buiten de gemeente, 

overkoepelend en/of in functie van de werking van de vereniging en niet 
georganiseerd door de plaatselijke afdeling worden gehonoreerd met 100 
punten met een maximaal van 500 punten per jaar. 

 
art. 12 
De verenigingen aanvaarden inzage in hun werking door de leden van het Dagelijks 
Bestuur van het adviesorgaan voor cultuur. 
 
art. 13 
De “werkgroep subsidie”, aangewezen en samengesteld door het adviesorgaan voor 
cultuur, brengt advies uit over de ingediende aangiftes aan de algemene vergadering. 
 
art .14 
De Algemene vergadering stemt over het voorstel tot subsidieverdeling vooraleer het 
voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. 
 
Dit reglement vervangt het vorige en treedt in werking vanaf 1 januari 2018. 

 
Artikel 2 : Onderhavig reglement vervangt het vorige reglement  en treedt in werking vanaf  

1 januari 2018.  
 
Artikel 3 : Dit reglement wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 186 en 187 van 

het gemeentedecreet en wordt opgenomen op de lijst met beknopte omschrijving die 
verzonden wordt aan de provinciegouverneur. 

 
Deze beslissing wordt bekendgemaakt via publicatie op de gemeentelijke website op 
donderdag 4 januari 2018. 
 
De Secretaris,          De Burgemeester, 
 
 
 
 
 
Vandecasteele C.         Dewaele C. 


