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Agendapunt: Reglement inzake de toekenning van werkingssubsidies aan culturele
verenigingen voor 2020 - goedkeuring.
Op grond van volgende overwegingen :
Op vraag van het schepencollege is het bestuur van de cultuurraad een paar keer samengekomen om
een verdeelsleutel uit te werken wat betreft de nieuwe cultuursubsidie, en dit, specifiek, voor het jaar
2020.
Wat betreft het jaar 2021 en volgende zal, in samenspraak met sport en jeugd, een
basisverdeelsleutel worden voorgesteld, aangevuld met een aan de sector aangepast verdeelsysteem
met punten.
BESLUIT, unaniem :
Artikel 1 :
Op basis van de door de cultuurraad voorgestelde criteria voor het jaar 2020 de volgende
werkingssubsidies toe te kennen aan de culturele verenigingen :
Basisvoorwaarden om aanspraak te maken op de subsidie:
1. De vereniging ontvangt geen structurele financiële ondersteuning van de stad Wervik of werd
niet opgenomen op lijst gepubliceerd in het meerjarenplan.
2. De vereniging heeft een aantoonbare binding met de stad (maatschappelijke zetel, deel van
bestuur,…)
3. Geen politieke partijen en jongerenafdelingen van politieke partijen

4. Vereniging moet minstens één jaar aangesloten zijn bij cultuurraad
5. De werking van de vereniging mag geen commercieel karakter hebben
6. De vereniging heeft een regelmatige, cultuur bevorderende werking die inclusief en verbindend
is
7. Verenigingen kunnen slechts van 1 sector (cultuur, jeugd, sport,…) subsidies ontvangen. Het
staat verenigingen die onder verschillende adviesraden vallen vrij te kiezen voor welke sector ze
kiezen
Afhankelijk van het type werking valt de vereniging in één van onderstaande categorieën met
bijhorend subsidiebedrag:
•

CATEGORIE A: Verenigingen gericht op algemene vrijetijdsbesteding.
Hieronder ressorteren verenigingen gericht op een (sociale) vrijetijdsbesteding met beperkte
culturele waarde, maar die niet ondergebracht kunnen worden bij categorie B en C.
Subsidie: € 200

•

CATEGORIE B: Verenigingen gericht op sociale en/of culturele vorming.
Hieronder ressorteren socio-culturele verenigingen waarvan hun werking gericht is op de sociale
en culturele werking voor hoofdzakelijk de eigen leden.
Hieronder vallen ook de verenigingen waarvan de lokale werking ressorteert onder een nationale
koepel.
Publiekswerking wordt ook ontwikkeld, maar de kernopdracht richt zich op de eigen leden. Zij
maken in hun toegang tot de activiteiten meestal een onderscheid tussen leden en niet-leden.
Activiteiten vinden in hoofdzaak plaats in Wervik.
Deze socio-culturele verenigingen organiseren educatieve of uitgesproken culturele activiteiten.
Alle verenigingen in deze categorie organiseren minimaal één van hun publieksactiviteiten
volledig zelf of met de eigen vereniging.
Subsidie: € 500

•

CATEGORIE C: Verenigingen gericht op amateurkunsten en met louter cultuurscheppende,
cultuurbewarende en cultuurbevorderende activiteiten.
Hieronder

ressorteren

verenigingen

die

cultuurscheppende,

cultuurbewarende

of

cultuurbevorderende activititeiten organiseren die hoofdzakelijk open staan voor alle publiek én
plaatshebben in Wervik. Deze verenigingen maken, bij de meerderheid van hun activiteiten, in
de toegang tot de publiekactiviteiten geen onderscheid tussen leden en niet leden.
Dit moet duidelijk blijken uit de publiciteit die gevoerd wordt.
Eén van deze publieksactiviteiten moet volledig door de vereniging zelf georganiseerd worden.
Het gaat om verenigingen die in hun doelstellingen gericht zijn op (amateur)kunstbeoefening en
feestverenigingen.
Verenigingen met een grootschalige jaarlijkse activiteit met een ruime publieksimpact en/of
bovenlokale uitstraling kunnen ook onder categorie drie worden opgenomen.
Subsidie: € 800
Artikel 2 :

Deze uitgaven te financieren via :
VRIJETIJD – Werkingssubsidies aan culturele verenigingen op basis van een reglement
ACT-225 : 0709-00/6493000
Artikel 3 :
Het college van burgemeester en schepenen zal de lijst nominatief opstellen aan de hand van de
hierboven vermelde criteria.
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