Kaderreglement voor de structurele subsidiëring van
verenigingen | specifieke voorwaarden
cultuurverenigingen
Artikel 1. DOEL
Zie algemene voorwaarden kaderreglement.

Artikel 2. BEGRIPSBEPALING
Zie algemene voorwaarden kaderreglement.
Productie
Een volledig op zich staand cultureel-, concert- of theaterprogramma, met een openbaar karakter en
waartoe het publiek uitgenodigd wordt via verschillende communicatiedragers.

Artikel 3. BASISVOORWAARDEN
Zie algemene voorwaarden kaderreglement.
Komen niet in aanmerking: serviceclubs, politieke partijen en verenigingen gelinkt aan
onderwijsinstellingen.
In bijkomende orde specifiek voor de jeugdharmonieën: zij hebben een vaste en geschoolde dirigent,
houden op regelmatige tijdstippen repetities tijdens de activiteitsmaanden en bestaan voor minstens ¾
uit leden jonger dan 26 jaar.
In bijkomende orde specifiek voor de koren: zij hebben een vaste en geschoolde dirigent en hebben op
regelmatig tijdstippen repetities tijdens de activiteitsmaanden.
Voor de verenigingen uit de sector podiumkunsten geldt voor alle disciplines dat er minstens 1 openbare
productie, zoals omschreven in artikel 2, per kalenderjaar plaatsvindt in Roeselare, hetzij door de
betoelaagde vereniging zelf, hetzij als co-uitvoerder met de volledige bezetting.
Er worden bij de podiumkunsten geen subsidies toegekend voor volgende activiteiten:
 activiteiten in het kader van de reguliere werking van kerkdiensten (ingebed in liturgie) en
schoolse activiteiten. Concertmissen en missen die op televisie vertoond worden vormen hierop
een uitzondering.
 activiteiten voor het opluisteren van privéfeesten
 gastvoorstellingen/gastoptredens in Roeselare (vereniging treedt hier op als opdrachtgever)
 activiteiten buiten Roeselare, met uitzondering van (gedeelde) voorstellingen/ eigen producties
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Artikel 4. SECTORALE VOORWAARDEN
Zie algemene voorwaarden kaderreglement.
Binnen de sector cultuur worden volgende soorten verenigingen onderscheiden:
SECTOR

OMSCHRIJVING

SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN

deze verenigingen organiseren activiteiten die de ontplooiing
van volwassenen en hun maatschappelijke participatie willen
bevorderen.

PODIUMKUNSTEN

die disciplines die onder te brengen zijn binnen 1 van de 9
erkende organisaties ondersteund door het Forum voor
amateurkunsten. Deze disciplines zijn onder meer: beeldende
kunst, dans, foto, film, multimedia, muziek, zang, schrijven,
theater. Deze verenigingen werken met de eigen leden creaties
uit en tonen deze via optredens, voorstellingen, performances
en tentoonstellingen aan het publiek.

HOBBY- EN VRIJETIJDSVERENIGINGEN deze verenigingen hebben tot doel leden met eenzelfde hobby,
interesse of statuut te verzamelen; de leden participeren eraan
omdat zij zich als individu verder willen ontwikkelen binnen hun
hobby en/of hun vrije tijd in groepsvorm willen invullen.

Artikel 5. BEDRAG SUBSIDIE
Zie algemene voorwaarden kaderreglement.

Artikel 6. AANVRAAGPROCEDURE
Zie algemene voorwaarden kaderreglement.

Artikel 7. TOEKENNINGSPROCEDURE
7.1 KWANTITATIEVE CRITERIA
7.1.1

Aantal leden
Enkel effectieve, werkende en spelende leden krijgen punten. Ereleden, beschermleden en
sponsorleden komen hiervoor niet in aanmerking.
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socio-culturele verenigingen
hobby en vrije tijd

podiumkunsten

Aantal leden gedomicilieerd
in Roeselare
per beginnende schijf van
100 leden = 1 punt

3 punten per lid

Aantal leden gedomicilieerd
buiten Roeselare
tot 100 leden = 0,25 punt
met max 25% van aantal
leden uit Roeselare
1 punt per lid
met een maximum van 25% van het
aantal gedomicilieerd in Roeselare

7.1.2

Aantal activiteiten
De soorten activiteiten worden opgedeeld in:
















bestuursvergaderingen;
algemene vergaderingen;
feestmomenten;
recreatieve activiteiten;
optredens;
repetities/ try-outs;
cursussen/lessen/workshops;
uitstappen;
voordrachten;
sponsoractiviteiten;
kennismakingsdagen of opendeurdagen;
tentoonstellingen;
ondersteunende medewerking voor andere verenigingen/evenementen;
deelname aan de bijeenkomsten van de Deelraden en het Cultuurplatform;
andere.

socio-culturele verenigingen
hobby en vrije tijd
podiumkunsten

aantal activiteitsoorten
6 tot en met 10
11 tot en met 15
16 tot en met 20
meer dan 20

aantal punten
1 punt
2 punten
3 punten
4 punten
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7.1.3
7.1.3.1

Kosten voor infrastructuur
Infrastructuursubsidie

socio-culturele verenigingen
hobby en vrije tijd
Podiumkunsten

7.1.3.2

Huurkost
€ 0 tot en met € 250
€ 250,01 tot en met € 500
meer dan € 500

Aantal punten
1 punt
2 punten
3 punten

Energiekost
€ 0 tot en met € 250
€ 250,01 tot en met € 500
meer dan € 500

Aantal punten
1 punt
2 punten
3 punten

Energiesubsidie

socio-culturele verenigingen
hobby en vrije tijd
Podiumkunsten

7.2 KWALITATIEVE CRITERIA
7.2.1

Communicatie
Er kunnen maximaal 8 punten in aanmerking genomen worden.

socio-culturele verenigingen
hobby en vrije tijd
Podiumkunsten

7.2.2
7.2.2.1

aantal communicatiekanalen

aantal punten

per communicatiekanaal

1 punt

Doelgroepenbeleid
Nastreven van diversiteit binnen de werking

socio-culturele verenigingen
hobby en vrije tijd
podiumkunsten

soort doelgroepactie
actie voor een doelgroep
binnen de leden

aantal punten
3 punten
(wordt maximaal 1 x toegekend)

actie voor een doelgroep
binnen het publiek

(wordt maximaal 1 x toegekend)

3 punten
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7.2.2.2

Vrijetijdspashouders
a) Compensatie: zie algemene voorwaarden kaderreglement.
b) Punten per vrijetijdspashouder:

socio-culturele verenigingen
hobby en vrije tijd
Podiumkunsten

7.2.3

aantal vrijetijdspassen

aantal punten

per vrijetijdspasgebruiker die
korting heeft genoten

3 punten

Samenwerken
De samenwerking kan op ondersteunende basis gebeuren (1 of 3 punten) : dit zijn hand- en
spandiensten, bijstand organisatie activiteit, deelname aan een adviesraad, ticketverkoop,
optreden …. Deze punten zijn niet cumuleerbaar en gelden voor een volledige jaarwerking en
niet per activiteit.
De samenwerking kan op inhoudelijke basis gebeuren (5 punten) : 2 of meerdere verenigingen
werken gezamenlijk een nieuw initiatief uit en wordt ook als een gezamenlijk initiatief
gecommuniceerd. Deze punten zijn cumuleerbaar met de ondersteunende samenwerking en
gelden voor een volledige jaarwerking en niet per activiteit.

socio-culturele verenigingen
hobby en vrije tijd
podiumkunsten

7.2.4
7.2.4.1

samenwerking
ondersteunende
samenwerking met 1
organisatie

Aantal punten
1 punt

ondersteunende
samenwerking met meerdere
organisaties

3 punten

actieve inhoudelijke
samenwerking

5 punten

Continuïteit en bestaanszekerheid
Impulssubsidie
Zie algemene voorwaarden kaderreglement voor opstart vzw.
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Een vereniging die in het lopende kalenderjaar opstart, krijgt 10 punten. Hiertoe worden de
statuten of het huishoudelijk reglement van de nieuwe vereniging bezorgd aan de dienst
Cultuur.
Een vereniging die wijzigt van naam of overgenomen wordt door een nieuw bestuur, komt niet
in aanmerking voor een impulssubsidie.

socio-culturele verenigingen
hobby en vrije tijd
podiumkunsten

7.2.4.2

impuls
oprichten vzw

aantal punten
€ 200

opstart vereniging

10 punten

Vorming en begeleiding
Studiedagen, lessen, workshops, … die kaderen binnen het activiteitenprogramma voor de
leden komen hiervoor niet in aanmerking.
socio-culturele verenigingen
hobby en vrije tijd
podiumkunsten

7.2.5

vorming
bestuurslid
gekwalificeerd begeleider/
docent
bestuurslid
spelend lid
gekwalificeerde begeleider
(dirigent, regisseur )

aantal punten
1 punt per bestuurslid
1 punt per begeleider/docent
1 punt per bestuurslid
1 punt per spelend lid
1 punt per begeleider

Aard van de activiteiten

7.2.5.1

Ééndagsactiviteiten
Worden uitgesloten als activiteit:
-

vergaderingen;
activiteiten in besloten groep of waar niet alle leden toegang toe krijgen;
activiteiten die kaderen in de voorbereiding van een ledenactiviteit of een openbare
activiteit komen niet in aanmerking voor subsidies. Dit zijn o.a. prospecties i.k.v. culturele
uitstappen, reizen, museabezoeken…, besprekingen met partners en instanties…;
het bijwonen van of deelnemen aan een activiteit georganiseerd door derden door een
verhoudingsgewijs beperkt aantal leden:
o met activiteiten georganiseerd door derden wordt bedoeld: theatervoorstellingen,
musicals, evenementen, tentoonstellingen, cinema, beurzen, museumbezoeken….
o met beperkt aantal leden wordt bedoeld: minder dan 20% van het ledenaantal.
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-

restaurantbezoeken, shoppen, activiteiten die niet gerelateerd kunnen worden aan de
doelstelling van de vereniging…
Elke openbare activiteit die opgenomen is in de subsidieaanvraag, moet terug te vinden zijn in
een aankondiging, programmabrochure of kalender. Is dit niet het geval, dan zal er geen
subsidie toegekend worden voor de opgegeven activiteit.
Als een (dag)programma is opgebouwd uit verschillende soorten activiteiten, geldt enkel het
geheel van het programma om betoelaagd te worden. Hierbij worden de punten toegekend
van de activiteit met het hoogste aantal punten.
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Socio –culturele verenigingen
soort activiteit

wat

aantal punten

cultuurspreidend

toeristische (dag)reizen,
zoektochten, organiseren
tentoonstellingen

2 punten per activiteit

ontspannend

feestbijeenkomsten,
pretparkbezoek, bbq’s …

1 punt per activiteit

voordrachten met spreker,
uitstappen met gids,
tentoonstellingen met gids, …

3 punten per activiteit

cursus, workshop, lessen,
kaartingen, fietstochten, ….

4 punten per reeks

wat

aantal punten

cultuurspreidend

toeristische (dag)reizen,
zoektochten, organiseren
tentoonstellingen

2 punten per activiteit

ontspannend

feestbijeenkomsten,
pretparkbezoek, bbq’s …

1 punt per activiteit

cursus, workshop, lessen,
kaartingen, fietstochten, ….

4 punten per reeks

besprekingen, uitwisselingen,
lessen, ontspanningsactiviteiten,
uitstappen, …

20 punten

vormend

reeks bestaande uit minstens 2
en maximaal 10 activiteiten met
een samenhangend verband
tijdens eenzelfde werkjaar

Hobby en vrijetijd
soort activiteit

reeks bestaande uit minstens 2
en maximaal 10 activiteiten met
een samenhangend verband
tijdens eenzelfde werkjaar
structurele wekelijkse en of
maandelijkse
ledenbijeenkomsten rond
eenzelfde thema

8

Podiumkunsten
soort activiteit

wat

aantal punten

eigen productie

kostprijs tss € 1 en € 3.000
kostprijs tss € 3.001 en € 10.000
kostprijs tss € 10.001 en € 50.000
kostprijs vanaf € 50.001

20 punten per productie
50 punten per productie
100 punten per productie
200 punten per productie

volavondvoorstelling

25 punten per voorstelling

meerdere korte voorstellingen /
optredens per dag

sketches, animatie op
evenementen, intermezzi…

10 punten per dag

gedeelde
voorstellingen/optredens

optreden als deel van een
programma van een derde
organisatie of vereniging

10 punten per optreden

grote bezetting

40 punten per optreden

kleine bezetting

20 punten per optreden

organisatie workshop,
masterclass

de vereniging is zelf organisator

10 punten per workshop

voorstelling buiten de
stadsgrenzen

eigen volavondvoorstelling

20 punten per voorstelling

gedeelde voorstelling

5 punten per voorstelling

deelname

50 punten per deelname

laureaat (enkel als winnaar)

50 punten per winnaar

wat
meerdaagse activiteit of uitstap

aantal punten
2 punten per meerdaagse
activiteit

meerdaagse uitstap ikv optredens

50 punten per meerdaagse
uitstap

voorstelling/ optreden eigen
productie

voorstelling op vraag van het
stadsbestuur

deelname tornooi of wedstrijd

7.2.5.2

Meerdaagse activiteiten

socio-culturele verenigingen
hobby en vrije tijd
podiumkunsten
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7.2.5.3

Technisch niveau
Niet van toepassing

Artikel 8. UITBETALING
Zie algemene voorwaarden kaderreglement.

Artikel 9. CONTROLE
Zie algemene voorwaarden kaderreglement.

Artikel 10.

BETWISTINGEN / BEROEP

Zie algemene voorwaarden kaderreglement.

Artikel 11.

OVERGANGSMAATREGELEN

Zie algemene voorwaarden kaderreglement.

Artikel 12.

INWERKINGTREDING

Dit reglement heeft, behoudens vervanging, aanpassing of afschaffing, een onbepaalde duur en treedt
in werking op 20 september 2016 met als start van de referteperiode 1 januari 2017.
Aldus vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 19 september 2016.
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