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STAD KORTRIJK 
 
REGLEMENT INTERNATIONALE CULTURELE WERKING  
NIET-PROFESSIONELE CULTURELE ACTOREN 
__________________________________________________________ 

artikel 1: beleidskader 
Het cultuurbeleidsplan 2003-2007 voorziet in een aantal ondersteuningsinitiatieven voor het culturele 
veld. 
Actie 11.2 verwijst specifiek naar het creëren van een toelagesysteem om de internationale werking 
van niet-professionele culturele verenigingen en actoren te honoreren.  
Dit reglement bepaalt de criteria en modaliteiten van deze nieuwe toelage die in principe loopt tot het 
jaar 2007. 

artikel 2: criteria 
Om in aanmerking te komen voor erkenning dienen de betrokken organisaties aan volgende criteria te 
voldoen: 

a. Het gaat om een culturele prestatie in het buitenland op basis van een voorafgaande selectie, een 
wedstrijd, workshop of deelname aan een internationaal festival. 

b. Het betreffend initiatief moet deelnemers uit minstens drie landen omvatten. 

c. De activiteit moet zich situeren in de niet-commerciële sfeer en in de podiumkunsten, beeldende of 
audiovisuele kunsten, literatuur of erfgoed. 

d. Volgende aanvragers kunnen in principe tot de procedure toegelaten worden: 
erkende verenigingen, niet-erkende verenigingen, gelegenheidsorganisaties, individuele 
amateurskunstenaars. 
Professionele organisaties die als dusdanig nominaal erkend en gesubsidieerd zijn door de lokale 
of hogere overheid, en waarvan internationale werking kan worden geacht als behorende tot de 
eigen opdracht, komen voor deze toelage niet in aanmerking. 

e. De aanvrager moet zijn maatschappelijke zetel, zijn werking of zijn woonplaats in Kortrijk hebben. 

artikel 3: aanvraagprocedure 
Een dossier moet minstens 2 maanden voor de activiteit ingediend worden bij het team Evenementen 
& Verenigingen of de Erfgoedcel, met daarin volgende gegevens:  

- de identiteit van de aanvrager 

- een bondige maar duidelijke omschrijving van de activiteit: tijdstip, plaats, reden van activiteit in het 
buitenland, … 

- een begroting: kostenraming, eventuele inkomstenraming 
 
Binnen de dertig dagen na de ontvangst van het aanvraagdossier kan de aanvrager inzage krijgen 
over het advies van het Verenigingsplatform m.b.t. de aanvraag.  

artikel 4: advies 
Het Verenigingsplatform of het Erfgoedplatform brengt over de aanvraag een gemotiveerd advies uit 
aan het college van burgemeester en schepenen ten laatste 30 dagen na de ontvangst van de 
aanvraag. 
Het advies omvat zowel het principe van de betoelaging, als het gebeurlijk bedrag. 

artikel 5: beslissing over de toelage 
Binnen de 60 dagen na de ontvangst van de aanvraag wordt door het college van burgemeester en 
schepenen een beslissing terzake genomen. 
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artikel 6: uitbetalingprocedure 
De uitbetaling van de toelage kan pas gebeuren na de indiening door de betrokken organisatie bij het 
team Evenementen & Verenigingen van een evaluatieverslag en een afrekening van de activiteit, 
gestaafd door bewijsstukken.  

artikel 7: 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 8 maart 2004 onder agendapunt 3.4. 
 
 
 
 
 
Contact:  
Stad Kortrijk - team Evenementen & Verenigingen 
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk 
056 27 74 33 | 056 27 74 37 
verenigingen@kortrijk.be  
 
 
 
 


