
ADDENDUM 01 BIJ  HET SUBSIDIEREGLEMENT 
‘CORONAFONDS VOOR VERENIGINGEN’ VOOR HET 
VASTSTELLEN VERDEELSLEUTEL EN PUNTENSTELSEL VOOR 
CULTUURVERENIGINGEN 

 
GRONDSLAG 

 
Het subsidiereglement ‘coronafonds voor verenigingen’ zoals vastgesteld door de gemeenteraad in 
vergadering van 04.12.2020, in bijzonder art. IV sectie 4.03  
 

ARTIKEL IV, SECTIE 4.03 - VARIABELE SUBSIDIE VOOR CULTUURVERENIGINGEN  

 
Aan verenigingen die aan de voorwaarden van artikel II voldoen, lid zijn van de cultuurraad en/of 
werking van de vereniging zich richt op ontspanning, vorming, informatie-uitwisseling of 
kunstbeoefening in groepsverband wordt een variabele subsidie toegekend. Voor alle 
cultuurverenigingen te samen bedraagt deze variabele subsidie  17.424,25 €. 
 
De variabele subsidie wordt onder de verenigingen verdeeld de basisprincipes zoals hierna 
vastgesteld. 
Deze variabele subsidie wordt aan de vereniging toegekend op basis van hun werking van werkjaar 
2019. 

ORGANISATIESTRUCTUUR  VAN DE VERENIGING 
 
20% van de beschikbare variabele subsidie voor cultuurverenigingen wordt aan de verenigingen 
toegekend voor hun organisatiestructuur, op basis van volgend puntenstelsel: 
 

Voorwaarde Aantal punten 

De vereniging is een VZW 10 

De vereniging heeft een bestuur bestaande uit minstens een voorzitter, secretaris en 
penningmeester 

10 

De vereniging beschikt over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 10 

Ledenlijst:   

De vereniging heeft een actuele ledenlijst van minder dan 50 leden 10 

De vereniging heeft een actuele ledenlijst van 50 tot en met 99 leden  15 

De vereniging heeft een actuele ledenlijst van 100 leden of meer  20 

De vereniging is aangesloten bij een koepelorganisatie 10 

De vereniging heeft een eigen bankrekening en voert een doorzichtige boekhouding 10 

  

 

Het beschikbare variabele subsidiebedrag wordt evenredig verdeeld tussen de verenigingen aan de 
hand van volgende formule: 

Aantal punten van de vereniging x beschikbaar bedrag 
Totaal aantal punten 

  



 

WERKING VAN DE VERENIGING 
 
80% van de beschikbare variabele subsidie voor cultuurverenigingen wordt aan de verenigingen 
toegekend voor hun werking, op basis van volgend puntenstelsel: 
 

Voorwaarde Aantal punten 

Per interne activiteit met een maximum van 2 interne activiteiten per week 
(een interne activiteit is een activiteit die eigen is aan de vereniging en enkel open 
staat voor leden) 

10 

Per externe activiteit met een maximum van 1 activiteit per dag  
(een externe activiteit is een activiteit eigen aan de vereniging die tevens open staat 
voor niet-leden zoals bv eetdagen, optredens, …) 

50 

De vereniging maakt gebruik van lesgevers /begeleiders extern aan haar vereniging 
voor het uitoefenen van haar activiteiten 

50 

De vereniging ontplooit een jeugdwerking binnen haar vereniging 
(de vereniging ontplooit een jeugdwerking wanneer ze specifieke activiteiten aanbiedt 
voor jongeren tot en met 25 jaar) 

50 

De vereniging heeft in 2019 ‘investeringsgoederen’ aangekocht voor haar werking  
(investeringsgoederen zijn goederen die een langere levensduur hebben dan 5 jaar/ 10 
jaar en die nodig zijn voor de intrinsieke werking van de vereniging zoals bv. 
instrumenten, elektrische installaties, …..) 

20 

 

Het beschikbare variabele subsidiebedrag wordt evenredig  verdeeld  tussen de verenigingen aan de 
hand van volgende formule: 

Aantal punten van de vereniging x beschikbaar bedrag 
Totaal aantal punten 

 


