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STAD KORTRIJK 
 
REGLEMENT VOOR SEMI-PROFESSIONELE KUNST- EN 
CULTUURORGANISATIES 
__________________________________________________________ 

artikel 1: beleidskader 
Het cultuurbeleidsplan 2003-2007 voorziet in een aantal ondersteuningsinitiatieven voor het culturele 
veld in Kortrijk. Ze geven uitdrukking aan de wil van de stad om een regierol waar te nemen t.o.v. de 
culturele ontwikkelingen die zich in Kortrijk en de regio voordoen.  
Een gericht, verfijnd en stimulerend subsidiebeleid is in deze context belangrijk. Gericht staat 
hierbij voor ondersteuning van welbepaalde initiatieven, verfijnd betekent dat de subsidiecriteria 
afgestemd zijn op de specificiteit van deze initiatieven, stimulerend houdt in dat de stad met de 
subsidie niet in de plaats treedt van maar een meerwaarde biedt aan het eigen initiatief van de actor.  
 
De stad Kortrijk voorziet subsidies voor: 

- diverse activiteiten van het socio-cultureel verenigingsleven 

- de werking van semi-professionele organisaties voor kunst en cultuur  

- de werking van professionele organisaties voor kunst en cultuur 

- bijzondere en vernieuwende projecten van socio-culturele verenigingen, semi-professionele kunst- 
en cultuurorganisaties en individuele kunstenaars 

- een beperkt aantal zeer specifieke subsidies 

 
Strategische doelstelling B. van het stedelijk cultuurbeleidsplan beoogt de verdere profilering en 
uitstraling van Kortrijk als stad van podiumkunsten. Doelstelling B.3 verwijst meer bepaald naar het 
creëren van een specifiek subsidiesysteem voor semiprofessionele organisaties (in het beleidsplan 
‘artistieke buitenbenen’ genoemd). Hieronder worden verstaan: Kortrijkse organisaties die een 
reguliere werking ontwikkelen inzake bovenlokale kunst en cultuur, doch hiervoor niet rechtstreeks 
structureel erkend en gesubsidieerd zijn door het Ministerie van Cultuur van de Vlaamse 
Gemeenschap. Dit reglement bepaalt de criteria en modaliteiten van deze subsidie die loopt tot eind 
2007.  

artikel 2: criteria 
Om in aanmerking te komen voor erkenning en subsidiëring dienen de betrokken organisaties aan 
volgende criteria te voldoen: 
 
a. beschikken over rechtspersoonlijkheid op niet-commerciële basis 
 
b. secretariaat en/of maatschappelijke zetel in Kortrijk hebben. 
 
c. een niet-commerciële werking of festival inzake kunst en cultuur ontwikkelen in één of meerdere 

van volgende domeinen: 
- podiumkunsten 
- beeldende of audiovisuele kunsten 
- literatuur 
- erfgoed 
- sociaal-artistieke werking 
- kunsteducatieve werking/ publiekswerking 

d. zich richten tot alle potentieel geïnteresseerden uit de ruime bevolking van Kortrijk en de regio 
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e. een regelmatige werking en een consequent langetermijnbeleid inzake kunst- en cultuurspreiding 
ontplooien. 
Indicaties hiervoor zijn: 

- reeds minstens 1 jaar een regelmatige werking hebben 
- minstens 4 publieksevenementen per jaar organiseren, voor festivals minstens  

1 festivalwerking om de 2 jaar 
 

f. in de werking blijk geven van een professionele aanpak 
Indicaties hiervoor zijn: 

- inbreng van professionele kunstenaars of deskundigen in de werking 
- (deeltijdse) beroepskracht in dienst  
- sterk uitgebouwde begeleiding door gediplomeerde vrijwilligers 
- goede verhouding subsidies/eigen inkomsten 

 
g. aandacht voor kwaliteit 

1. in geval van optredende/uitvoerende groepen: 
blijk geven van hoge artistieke kwaliteiten. 
Indicaties hiervoor zijn: 

- deelname aan belangrijke (inter)nationale projecten, wedstrijden of festivals 
- geprogrammeerd worden binnen het professionele circuit (vb. culturele centra) 

2. in geval van organiserende initiatieven:  
blijk geven van kwaliteitsaandacht in de inhoudelijke werking en programmering.  
Indicaties hiervoor zijn: 

- een geformuleerde beleid- of programmavisie 
- een algemene waardering voor de gebrachte programma’s en werking binnen de lokale 

cultuurspreidingsector. 

artikel 3: aanvraagprocedure 
De aanvraag tot erkenning moet door de betrokken organisatie zelf gebeuren, d.m.v. een gemotiveerd 
dossier, in te dienen bij de vrijetijdscoördinator, tegen ten laatste 1 november voorafgaand aan het 
betreffende begrotingsjaar. 
Het aanvraagdossier omvat minstens een beschrijving van de werking van de organisatie waaruit blijkt 
dat men aan de gestelde criteria beantwoordt en een begroting van het betreffende begrotingsjaar.  
Organisaties die in het voorgaande begrotingsjaar krachtens dit reglement waren erkend, dienen 
tegen ten laatste 1 november een begroting én jaarplan van het komende jaar in. 

artikel 4: advies 
Een bijzondere commissie, samengesteld uit de voorzitters en ambtshalve secretarissen van 
respectievelijk Verenigings-, Erfgoed- en Kunstenplatform, de vrijetijdscoördinator en  
max. 2 externe deskundigen, brengt over nieuwe aanvragen en over verlenging van bestaande 
erkenningen een gemotiveerd advies uit aan het college van burgemeester en schepenen, tegen ten 
laatste 31 december voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar. 
Het advies omvat enerzijds het principe van de erkenning, waarbij de commissie rekening houdt met 
alle onder artikel 2 opgesomde criteria. 
Anderzijds bevat het advies een voorstel van concreet subsidiebedrag. Daarbij houdt de commissie 
rekening met zowel de inhoudelijke criteria e, f, g uit artikel 2 als de concrete bedragen voorzien in de 
gemeentelijke begroting. 

artikel 5: beslissing over de subsidie 
De beslissing, zowel inzake erkenning als inzake het bedrag van de subsidie, wordt éénmaal per jaar 
genomen door het college van burgemeester en schepenen, op advies van de bijzondere commissie, 
zoals vermeld in artikel  4., en dit ten laatste tegen 1 maart van het betreffende begrotingsjaar. 
De beslissing wordt samen met een duidelijke motivering binnen de maand aan elke betrokken 
organisatie bezorgd.  
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artikel 6: uitbetalingprocedure 
De uitbetaling van de subsidie kan pas gebeuren na indiening door de betrokken organisatie van een 
werkingsverslag en een financieel verslag van het voorbije werkjaar tegen ten laatste 1 februari van 
het lopende jaar. 

artikel 7: relatie met andere reglementen 
Organisaties die als semi-professionele organisatie voor kunst en cultuur worden erkend, worden 
geschrapt qua subsidiëring onder de specifieke subsidiereglementering (puntensysteem) voor het 
verenigingsleven. Een subsidie voor een bijzonder en vernieuwend project is wel nog mogelijk.  

artikel 8: beschikbare kredieten 
De toekenning van de definitieve bedragen is afhankelijk van de beschikbare kredieten in de 
stadsbegroting. 
 
 
 
De gemeenteraad keurde dit reglement goed in zitting van 13 februari 2006 onder agendapunt 3.5. 
 
 
 
 
 
Contact:  
Stad Kortrijk – team Evenementen & Verenigingen 
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk 
056 27 74 33 | 056 27 74 37 
verenigingen@kortrijk.be  
 
 


