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STAD KORTRIJK 
 
GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR ERKENNING VAN 
SUBSIDIEERBARE CULTURELE VERENIGINGEN 
__________________________________________________________ 

artikel 1 
Verenigingen die voldoen aan de voorwaarden van onderhavig reglement kunnen erkend worden als 
subsidieerbare vereniging en kunnen subsidies ontvangen op basis van het gemeentelijk 
subsidiereglement. 

artikel 2 
De erkenning of opheffing van de erkenning gebeurt door het college van burgemeester en 
Schepenen, na advies van de raad van bestuur van het Verenigingsplatform. 

artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen behoudt het recht om bij eigen beslissing verenigingen te 
erkennen of hun erkenning op te heffen, rekening houdende met de bepalingen van het 
cultuurpactdecreet. 

artikel 4 
Om als subsidieerbare vereniging erkend te worden en te blijven moeten de verenigingen:  

a) een doel nastreven dat gericht is op: 

- het bieden van vormingsmogelijkheden ten behoeve van de veelzijdige persoonsontwikkeling 
- de beoefening van (sociaal) cultureel werk waarbij men de beoefenaars een kans geeft hun 

creatieve vermogens aan te wenden tot een grotere menselijke en maatschappelijke ontplooiing 
- de culturele vrijetijdsbesteding 
- de cultuurspreiding 
 

b) activiteiten ontwikkelen die behoren tot één van de volgende aangelegenheden: 
- de bescherming en de uitstraling van de Nederlandse taal 
- de aanmoediging van de vorming van navorsers 
- de kunsten, met inbegrip van het toneel en de film 
- het cultureel patrimonium, de musea en andere wetenschappelijk culturele instellingen 
- de bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten 
- de radio-omroep en televisie 
- de permanente vorming en culturele animatie 
- de culturele vrijetijdsbesteding 

artikel 5 
Om als subsidieerbare vereniging erkend te worden en te blijven moeten de verenigingen tevens 
voldoen aan volgende specifieke voorwaarden: 

a) opgericht zijn op particulier initiatief, zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerk 
b) geleid worden door een bestuurscomité waarvan de meerderheid van de leden woont in de stad 

Kortrijk en dat bestaat uit minimum 5 leden 
c) hun zetel en hoofdzakelijke activiteit hebben op het grondgebied van de stad Kortrijk 

hun activiteiten uitoefenen in de Nederlandse taal 
d) een zelfstandige werking ontplooien; 

bij het indienen van de aanvraag het bewijs leveren dat zij reeds een jaar gewerkt hebben en de in 
artikel 4 punt b bedoelde activiteiten georganiseerd hebben 

e) financiële en administratieve controle van de gemeente aanvaarden betreffende de aanwending 
van de subsidies en betreffende de voorwaarden vermeld in dit reglement 

f) voor hun werking geen subsidies ontvangen via een ander gemeentelijk subsidiereglement dan 
het gemeentelijk subsidiereglement voor culturele en socio-culturele verenigingen 

g) minimum 4 x per jaar een activiteit zoals bedoeld in artikel 4 b organiseren 
h) jaarlijks minimum 3 bestuursvergaderingen houden 
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artikel 6 
Verenigingen opgericht door commerciële instellingen of bedrijven die enkel open staan voor eigen 
werknemers en enkel actief zijn binnen het eigen bedrijfskader, komen niet in aanmerking voor 
erkenning volgens dit reglement. 

artikel 7 
De aanvraag tot erkenning als subsidieerbare vereniging moet ingediend worden vóór 1 maart van het 
jaar waarvoor de erkenning wordt aangevraagd. 
De aanvraag moet gericht zijn aan het Team Evenementen & Verenigingen van de stad Kortrijk dat de 
aanvraag voor advies doorstuurt naar de voorzitter van het Verenigingsplatform. 

artikel 8 
De aanvraag dient volgende documenten en gegevens te bevatten: 

a) een exemplaar van de statuten of van het basisreglement, of bij gebrek hieraan een omschrijving 
van het nagestreefde doel 

b) de samenstelling van het bestuur met vermelding van naam en adres en functie van de 
bestuursleden 

c) de vermelding van het secretariaatsadres 
d) de vermelding van het aantal leden 
e) een verslag, samen met de nodige bewijsstukken over de activiteiten tijdens het vorig werkjaar 
f) een vermelding van de ideologische of filosofische strekking waartoe de organisatie zich bekent of 

een mededeling dat zij zich tot geen enkele strekking wenst te bekennen 
g) vermelding met naam en adres van de persoon die de organisatie zal vertegenwoordigen in de 

culturele werkgroep en van zijn plaatsvervanger 

artikel 9 
De raad van bestuur legt de aanvragen tot erkenning of de voorstellen tot opheffing van de erkenning 
samen met zijn advies voor aan het college van burgemeester en schepenen vóór 1 juli. 

artikel 10 
Vooraleer een beslissing te nemen wint de raad van bestuur het advies in van de betrokken culturele 
werkgroepen. 
Indien hij dit advies niet kan volgen, treft hij terzake een met reden omklede beslissing die hij aan de 
betrokken culturele werkgroep meedeelt. 

artikel 11 
Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over de al dan niet erkenning vóór 
1 oktober en deelt deze mee aan de raad van bestuur van het Verenigingsplatform. 

artikel 12 
De raad van bestuur deelt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen schriftelijk 
mee aan de voorzitter en de secretaris van de betrokken vereniging.  
De erkenning of opheffing van erkenning gaat in op 1 januari van het jaar waarin de erkenning werd 
verleend of opgeheven. 

artikel 13 
Om als subsidieerbare vereniging erkend te blijven moeten de verenigingen jaarlijks aan het  
team Evenementen & Verenigingen vóór 31 maart bezorgen: 

- een omstandig verslag van hun activiteiten in het vorig jaar samen met de bewijsstukken.  
Dit verslag wordt opgesteld overeenkomstig de normen van de stedelijke administratie. 

- een nota met vermelding van de wijzigingen die zich hebben voorgedaan i.v.m. de bepalingen van 
artikel 8 punten a, b, c, f, g 

artikel 14 
Een vereniging die 2 jaar na elkaar geen verslag indient zoals bedoeld in art. 13 verliest automatisch 
haar erkenning als subsidieerbare vereniging. De vereniging kan een aanvraag voor een nieuwe 
erkenning indienen overeenkomstig de bepalingen van dit reglement. 
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artikel 15 
Culturele verenigingen en organisaties die thans erkend zijn maar niet voldoen aan de in dit reglement 
vermelde erkenningvoorwaarden blijven voorlopig erkend maar moeten in orde zijn met het reglement 
tegen 1996. Anders vervalt hun erkenning. 
Zij kunnen evenwel een nieuwe aanvraag tot erkenning indienen overeenkomstig de bepalingen van dit 
reglement. 
 
 
 
 
 
De gemeenteraad keurde dit reglement goed in zitting van 14 januari 1994 onder agendapunt 2.3. 
 
 
 
Contact:  
Stad Kortrijk – team Evenementen & Verenigingen 
Grote Markt 54 
8500 Kortrijk 
056 27 74 33 | 056 27 74 37 
verenigingen@kortrijk.be 
 
 


