
Erkennings- en subsidiereglement socioculturele 

verenigingen Wortegem-Petegem 
 

 

Art. 1. Dit reglement is enkel van toepassing op de erkende socioculturele verenigingen. 
Hiermee worden verenigingen bedoeld die een werking in groepsverband ontplooien 
gericht op gemeenschapsvorming, participatie aan cultuur, maatschappelijke activering 
en educatie. 

 
Art. 2. Het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem kan jaarlijks subsidies en logistieke 

ondersteuning verlenen aan de erkende socioculturele verenigingen van Wortegem-

Petegem.  

De subsidiëring gebeurt volgens de voorwaarden die in dit reglement zijn vastgelegd en 

binnen de perken van de kredieten voorzien op het gemeentebudget. 

Art. 3. De socioculturele vereniging die erkenning wenst, moet haar aanvraag indienen bij het 

College van Burgemeester en Schepenen, hierna CBS genoemd.  Na advies van het 

Gemeentelijk Adviesorgaan voor Cultuur, hierna GAC genoemd, beslist het CBS  of een 

vereniging wordt erkend en mits aanvraag in aanmerking kan komen voor gemeentelijke 

subsidies. 

Art. 4. Om erkend te worden moet een vereniging voldoen aan volgende vier voorwaarden: 

- de socioculturele activiteiten worden hoofdzakelijk georganiseerd op het 

grondgebied van Wortegem-Petegem en staan open voor de bevolking van 

Wortegem-Petegem; 

- het bestuur moet minstens bestaan uit een voorzitter, een secretaris en vier 

leden; 

- de vereniging moet één  jaar socioculturele werking  kunnen aantonen; 

- de vereniging moet minimum één  socioculturele activiteit per jaar organiseren. 

 

Verenigingen met commerciële doeleinden, politieke partijen, vakbonden, mutualiteiten, 

service clubs en beroepsverenigingen kunnen niet erkend worden.  

Art. 5. De vereniging moet jaarlijks, vóór 30 september, een erkenningsaanvraag indienen op 

het daartoe voorziene aanvraagformulier. De erkenningsaanvraag is beschikbaar op de 

website van de gemeente (www.wortegem-petegem.be) of kan  schriftelijk aangevraagd 

worden bij de cultuurdienst (bibliotheek). 

De erkenningsaanvraag  dient volgende gegevens te bevatten: 

- de samenstelling van het bestuur met de vermelding van de naam, de 

voornaam, het adres en het e-mailadres van de bestuursleden; 

- een exemplaar van de statuten of van het huishoudelijk reglement of bij gebrek 

hieraan een gedetailleerde omschrijving van het nagestreefde doel van de 

vereniging; 

- een beknopt werkingsverslag van het voorbije werkjaar. 

http://www.wortegem-petegem.be/


 

Art. 6.  Elke erkende socioculturele vereniging kan een subsidie krijgen. Deze subsidie wordt 

toegekend op basis van de activiteiten die de erkende socioculturele vereniging 

ontwikkelde in het voorbije werkjaar, dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 

Art. 7. De subsidies worden verdeeld op basis van een puntenstelsel. Hierdoor krijgt een 

activiteit een aantal punten volgens de aard van die activiteit. De waarde van een punt 

wordt bepaald door het totaal bedrag van de subsidies te delen door het totaal aantal 

behaalde punten van alle erkende verenigingen samen. De uitkomst van deze deling is de 

waarde van één punt. Een vereniging kan nooit meer dan 10 % van het totale jaarbudget 

ontvangen. Indien een activiteit kan ondergebracht worden in meer dan één van de 

categorieën, zal enkel de meest voordelige voor de vereniging in rekening gebracht 

worden. 

Art. 8. De gesubsidieerde activiteiten dienen groepsgericht en open activiteiten te zijn, behalve 

vormende activiteiten (zie rubriek 6). Interne activiteiten eigen aan de werking van de 

vereniging worden niet gesubsidieerd (vergaderingen, repetities en dergelijke). De 

toekenning van punten op basis van de activiteiten van een vereniging is erop gericht de 

meerwaarde van die activiteiten voor de gemeenschap van Wortegem-Petegem te 

honoreren. Daarom wordt niet voor elke soort van activiteit eenzelfde puntenaantal 

toegekend.  

Art. 9. Het bedrag van de subsidie wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier 

opgenomen gegevens van de socioculturele vereniging met betrekking tot het 

voorgaande werkjaar. 

Art. 10. De vereniging moet jaarlijks, vóór 30 september, een subsidieaanvraag indienen op het 

daartoe voorziene aanvraagformulier.  Dit aanvraagformulier is beschikbaar op de 

website van de gemeente of kan schriftelijk aangevraagd worden bij de cultuurdienst. 

Elke activiteit die voor subsidie in aanmerking komt wordt gestaafd door minstens één 

bewijsstuk (bijvoorbeeld folder, uitnodiging, brochure, affiche, toegangsbewijzen, 

jaarprogramma, getuigschrift,…). Daarnaast wordt een bewijs gevraagd van de laatst 

betaalde kwijting van de polis burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegenover derden of 

een recent attest waaruit de dekking tijdens de activiteit(en) blijkt. Deze bewijsstukken 

worden mee overgemaakt samen met het aanvraagformulier voor subsidiëring. 

Art. 11. Indien er door de cultuurdienst bijkomende gegevens worden opgevraagd, worden die 

binnen de veertien dagen na de vraag verstrekt. 

Art. 12. De cultuurdienst wordt belast met de controle van de ingediende formulieren en 

bewijsstukken en maakt een subsidievoorstel op. Dit voorstel wordt voor advies 

voorgelegd aan het GAC. Na advies van het GAC gaat het CBS over tot definitieve 

toekenning en uitbetaling via overschrijving op de gekende bankrekening van de 

socioculturele vereniging. In geval van betwisting zal de beslissing van het CBS bepalend 

zijn. 

Art. 13. Het CBS behoudt zich het recht voor de ontvangen informatie en bewijsstukken te 

verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte van gegevens niet in overeenstemming is met de 

werkelijkheid of de aanvrager de gevraagde informatie niet of niet tijdig verschaft, 

vervalt het recht op subsidiëring voor het betreffende jaar. 



Art. 14. Als blijkt dat een vereniging onjuiste gegevens heeft verstrekt en daardoor onterecht een 

erkenning of subsidie heeft gekregen, kan het CBS de voorziene subsidies terugvorderen. 

Bij een tweede vaststelling van misbruik verliest de vereniging haar erkenning. Een 

nieuwe aanvraag tot erkenning kan ingediend worden vanaf het tweede werkjaar 

volgend op de schrapping. 

Art. 15. De bepalingen van het subsidiereglement gaan in vanaf 1 september 2014. 

Art. 16. De subsidie op basis van dit reglement wordt voor het eerst uitbetaald in 2015. 

Art. 17. Het CBS staat in voor de uitvoering van dit besluit. 

 


