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STAD KORTRIJK 
 
BASIS SUBSIDIEREGLEMENT  
VOOR DE CULTURELE EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN 
__________________________________________________________ 

artikel 1: beleidskader 
Het cultuurbeleidsplan 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: 

o diverse activiteiten van het socio-cultureel verenigingsleven 

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

o de werking van professionele organisaties voor kunst en cultuur 

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

o een beperkt aantal specifieke subsidies 
 
Door een aantal stimuli op vlak van dienstverlening, subsidiëring en beschikbare infrastructuur, en 
doorheen een grote betrokkenheid bij het stedelijk cultuurgebeuren, kan het Kortrijkse 
verenigingsleven een versterkte dynamische werking krijgen.  

artikel 2: criteria 
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring via dit reglement dienen de verenigingen aan volgende 
criteria te voldoen:  

o erkend zijn als Kortrijkse vereniging volgens het gemeentelijk reglement voor erkenning van 
subsidieerbare culturele of socio-culturele verenigingen 

o vóór 31 maart van het lopende jaar bij het team Evenementen & Verenigingen een 
werkingsverslag indienen van het voorbije werkjaar 

artikel 3: aanvraagprocedure 
De vereniging kan kiezen tussen 2 mogelijkheden:  

1. het forfaitsubsidiebedrag: 

Dit betekent dat de vereniging een vaste forfaitsubsidie van 225 EUR krijgt voor de 
werking van het voorbije jaar.  

2. het puntensysteem: 

Dit betekent dat de vereniging een subsidie ontvangt op basis van het 
puntensysteem (artikel 7). Deze subsidie is minimum gelijk aan de vaste 
forfaitsubsidie.  

Het aanvraagdossier voor subsidie omvat voor alle verenigingen minstens:  

o een algemeen overzicht van de activiteiten van de vereniging tijdens het voorbije werkjaar  

o een administratief luik met adresgegevens, ledenaantal,… 
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De verenigingen die kiezen voor het puntensysteem moeten bovendien een uitgebreid werkingsverslag 
indienen met: 

o specifieke omschrijving van elke activiteit 

o de nodige bewijsstukken  
 
Het college van burgemeester en schepenen kan steeds aanvulllende info opvragen om de juistheid 
van het werkingsverslag te controleren.  
 
Een vereniging die in een werkjaar geen activiteiten organiseerde maar volgens het ingediende 
werkingsverslag nog een (weliswaar) minimale werking heeft, krijgt het forfaitsubsidiebedrag. Als er 
het daaropvolgende werkjaar ook geen activiteiten georganiseerd worden, wordt er voor dat jaar geen 
subsidie toegekend. 

artikel 4: advies 
Ieder jaar maakt het team Evenementen & Verenigingen op basis van de verslagen die de 
verenigingen insturen, een ontwerp van subsidiëring op. Dit wordt ter advies voorgelegd aan de raad 
van bestuur van het Verenigingsplatform. 

artikel 5: beslissing  
Het definitieve voorstel wordt ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen 
voorgelegd. 

artikel 6: uitbetalingprocedure 
De uitbetaling van de subsidie gebeurt in 2 stappen:  

1. Het forfaitsubsidiebedrag wordt uitbetaald in de maand mei aan iedere vereniging die een 
geldig werkingsverslag indiende. 

2. De bijkomende subsidie op basis van het puntensysteem wordt in het najaar uitbetaald 
aan elke vereniging die koos voor het puntensysteem.  

artikel 7: het puntensysteem 
 
Inleiding 

De verenigingen worden ondergebracht in 2 hoofdgroepen:  

1. De amateurkunsten  

� muziek 
⇒ instrumentaal 
⇒ vocaal 
⇒ onderricht 

� toneel 

� dans 

� kunst en creativiteit 

2. De culturele en socio-culturele verenigingen 

� geschiedenis en erfgoed 

� toerisme en andere culturen 

� hobby 

� vorming 

� actie 
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� missie 

� ouderverenigingen 

� diverse organisatoren 

Het totale beschikbare subsidiebedrag en de verdeelsleutel tussen de 2 hoofdgroepen wordt jaarlijks 
bepaald door het college van burgemeester en schepenen.  
 
 

Systeem 

BASIS: 

• Bij de amateurkunsten: 

o de verenigingen onder muziek/instrumentaal krijgen een basis van 600 EUR als hun 
gezelschap uit minstens 15 spelende leden bestaat.  

o de andere verenigingen krijgen een basis van 100 EUR 

• Bij de culturele en socio-culturele verenigingen krijgt elke vereniging een basis van 100 EUR. 

PUNTEN: 

Daarnaast worden er subsidiepunten gegeven voor: 

1. Presenteren van productie of creatie met eigen leden 

a. Een op zichzelf staande eigen creatie of product ie 

een volledig optreden, een toneelproductie, een dansvoorstelling,… 
Maximum 10 voorstellingen per jaar komen in aanmerking.  

⇒ 300 punten/activiteit 

voorbeelden: de harmonie die een lente-concert geeft, de toneelclub die een 
voorstelling brengt, de volksdansgroep die een optreden verzorgt,… 

b.  Eigen creatie of productie als onderdeel van ee n andere activiteit 

een beperkt optreden in het kader van een plechtigheid, in de rand van een 
feest,… 

⇒ 40 punten/activiteit 

voorbeelden: een koor dat de eucharistieviering opluistert, een toneelvereniging 
die animatie verzorgt op de Sinksenfeesten,… 

c. Repetities 

⇒ 30 punten/activiteit 

 
2. Organiseren van een activiteit 

a. een podiumvoorstelling, een wandeltocht, een ver enigingsuitstap, een 
feestactiviteit, tentoonstelling, kaartnamiddag,…  

⇒ 60 punten/activiteit 



basis subsidiereglement voor de culturele en socio-culturele verenigingen - pagina 4 van 5 
 

b. een wekelijks terugkerende activiteit op jaarbas is  

⇒ 30 punten/activiteit 

3. Deelnemen aan een activiteit door anderen georganiseerd in functie van de eigen 
vereniging 

⇒ 15 punten/activiteit 

voorbeelden: culturele werkgroep, gewestbijeenkomst, gouwdag,…  

Als de deelname aan deze activiteit een grote organisatorische inspanning vergt (bv. 
bus inleggen), worden er punten voor organiseren van een activiteit toegekend. 

4. Samenwerken met andere organisaties 

a. samen met een andere vereniging iets organiseren  en/of presenteren 

⇒ + 20 punten bovenop de punten voor organisatie of presentatie 

b. medewerking verlenen aan andermans organisatie  

⇒ enkel 20 punten voor samenwerking maar niet voor organisatie 

5. Externe vorming in functie van de vereniging 

⇒ 20 punten per les en per deelnemer 

Een attest van de gevolgde vorming moet worden bezorgd. 

6. Uitgave van een publicatie 

a. over de dagelijkse werking van de vereniging 

⇒ 20 punten op jaarbasis 

voorbeelden: periodiek verenigingenblaadje, activiteitenkalender,… 

Programmablaadjes en -boekjes komen hiervoor niet in aanmerking. 

b. uitgebreide publicatie door de vereniging over e en specifiek onderwerp 

⇒ 1500 punten per publicatie  

7. Verenigingwebstek 

⇒ 30 punten 
 

artikel 8: relatie met andere reglementen 
Verenigingen die voor bepaalde activiteiten reeds een subsidie krijgen via een ander gemeentelijk 
subsidiereglement, kunnen voor deze activiteit geen subsidiepunten krijgen in het kader van het 
subsidiereglement voor de culturele en socio-culturele verenigingen.  
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artikel 9: wijzigingen reglement 
Wijzigingen aan dit reglement moeten steeds voorgelegd worden aan het Verenigingsplatform voor 
advies en aan de gemeenteraad ter goedkeuring. 

artikel 10: beschikbare kredieten 
De toekenning van de definitieve bedragen is afhankelijk van de beschikbare kredieten in de 
stadsbegroting.  
 
 
 
 
Dit reglement is goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 8 november 2010 onder agendapunt 11. 


