
STAD KORTRIJK

REGLEMENT SUBSIDIERING VOOR PROFESSIONELE KUNST- EN 
CULTUURORGANISATIES
GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD OP 14 SEPTEMBER 2015

__________________________________________________________

artikel 1: beleidskader
Het Plan Nieuw Kortrijk / strategisch meerjarenplan 2014-2019 voorziet in een aantal 
ondersteuningsvormen 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 in Kortrijk en de regio. 
Een gericht, verfijnd en stimulerend subsidiebeleid is in deze context belangrijk. 
Gericht staat 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:

- de werking van het socio-cultureel verenigingsleven
- de werking van semiprofessionele organisaties voor kunst, cultuur en erfgoed
- de werking van professionele organisaties voor kunst, cultuur en erfgoed
- bijzondere en vernieuwende projecten van socio-culturele verenigingen, semiprofessionele 

organisaties en individuele kunstenaars
- straat-, buurt- en wijkfeesten
- openluchtevenementen
- een beperkt aantal specifieke materies zoals muziekonderricht.

Voorliggend reglement bepaalt de criteria en modaliteiten voor de subsidiëring van de Kortrijkse 
professionele kunst-, cultuur- en erfgoedorganisaties (verder professionele organisaties 
genoemd). Dit zijn organisaties die een reguliere werking ontwikkelen inzake bovenlokale kunst, 
cultuur of erfgoed en hiervoor structureel erkend en gesubsidieerd zijn door het Ministerie van Cultuur 
van de Vlaamse Gemeenschap. 

Engagement 9 van het Plan Nieuw Kortrijk ‘Een stad met veel goesting en ambiance’ wil professionele
organisaties actief betrekken bij de realisatie van een stad van culturele verademing. Kortrijk 
stimuleert hierbij maximale afstemming en samenwerking tussen het stedelijk beleid, de bewoners, de 
professionele actoren en andere beleidsdomeinen zoals welzijn, onderwijs, ruimte en economie. De 
stad speelt hiermee in op het Kunstenplan 2020 van de professionele sector én op het Vlaamse 
Kunstendecreet dat een geïntegreerd kunstenlandschap op stedelijk en regionaal niveau nastreeft..

artikel 2: criteria
Om in aanmerking te komen voor erkenning en subsidiëring dienen de betrokken organisaties aan de 
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 inzake kunst en cultuur ontwikkelen in één of meerdere van de 
volgende domeinen

- podiumkunsten (theater, dans, muziek)
- beeldende of audiovisuele kunsten (film, video, multimedia)
- architectuur of vormgeving
- literatuur
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- sociaal-artistieke werking
- educatie
- erfgoed.

d. zich richten tot alle potentieel geïnteresseerden uit de bevolking van Kortrijk en de regio

e. een reguliere werking en een consequent langetermijnbeleid inzake kunst, cultuur of erfgoed 
    ontplooien, waarbij blijk wordt gegeven van een verregaande vorm van professionalisering 

f. in de werking rekening houden met acties die terug te vinden zijn in het stedelijk meerjarenplan 
   2014-192019: 

- rol t.o.v. de kunstenaar(s): steun aan creatie, jong talent, amateurkunstenaars 
- rol t.o.v. het publiek: kunsteducatie, publiekswerking, nieuwe programmatievormen,

bereik van kwetsbare en diverse groepen
- rol t.o.v. de cultuursector: samenwerkingsverbanden inhoudelijk en / of organisatorisch,

afstemmen van functies, dwarsverbindingen met onderwijs, welzijn, economie, ruimte
- rol t.o.v. het breder landschap: regionale samenwerking, internationale uitstraling.

artikel 3: aanvraagprocedure
De betrokken organisatie doet zelf een aanvraag tot erkenning en subsidiëring d.m.v. het jaarlijks 
indienen van de volgende documenten bij het Team Verenigingen en Evenementen en dit tegen 15 
april:

- jaarverslag en financieel verslag van het voorbije werkjaar, zoals voorgelegd per 31 
maart aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap aangevuld met 1 bladzijde 
waarin de organisatie verwoordt hoe ze aan de 4 stedelijke acties heeft beantwoord;

- jaarplan en begroting van het nieuwe werkjaar, zoals voorgelegd per 31 oktober aan het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap aangevuld met 1 bladzijde waarin de 
organisatie verwoordt hoe ze aan de 4 stedelijke acties zal beantwoorden.

artikel 4: advies
De directie mens en samenleven legt na screening van documenten op de genoemde criteria een 
voorstel tot subsidiëring voor aan het Kunstenplatform, rekening houdend met het beschikbare budget 
in de stedelijke begroting. Het Kunstenplatform brengt hierover een gemotiveerd advies uit aan het 
College van Burgemeester en Schepenen, ten laatste tegen 15 juni van het lopend begrotingsjaar. 

artikel 5: beslissing over de toelage
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 het Kunstenoverleg, 
zoals vermeld in artikel 4, en dit ten laatste tegen 15 juli van het lopend begrotingsjaar.
De beslissing wordt samen met een duidelijke motivering binnen de maand aan elke betrokken 
organisatie bezorgd. 

artikel 6: uitbetalingsprocedure
De uitbetaling van de subsidie gebeurt binnen de maand na beslissing door het College van 
burgemeester en schepenen.

artikel 7: relatie met andere reglementen
Organisaties die als professionele kunst-, cultuur- of erfgoedorganisaties worden erkend, worden qua 
subsidiëring geschrapt voor andere reguliere subsidies vanwege de stad. 
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artikel 8: beschikbare kredieten
De toekenning van de definitieve bedragen is afhankelijk van de beschikbare kredieten in de 
stadsbegroting.

Contact: 
Stad Kortrijk – Team Verenigingen en Evenementen
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk
tel. 056 27 74 13
mail: verenigingen@kortrijk.be
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