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SUBSIDIEREGLEMENT 
VOOR VERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ DE CULTUURRAAD LINTER 

 

1.  Algemene principes 
 
De gemeenteraad subsidieert elk jaar op advies van de Cultuurraad (hierna CR genoemd) 
de bij deze laatste aangesloten verenigingen. De betoelaging bestaat uit 4 luiken. 
 

A. Basispremie  
Deze premie is forfaitair en bedraagt € 50.  
Deze wordt automatisch uitgekeerd aan alle verenigingen die erkend zijn als lid 
van de CR indien volgende bijkomende voorwaarden voldaan zijn : 

1. deelname aan de algemene vergadering van de CR 
2. werkingsverslag tijdig insturen 

 
Deze premie is niet cumuleerbaar met een gelijkaardige subsidie van een andere 
gemeente 
  
B.  Premie voor publiekswerking 
Deze premie is forfaitair en bedraagt € 75. 
Deze wordt automatisch uitgekeerd aan alle verenigingen die erkend zijn als lid 
van de CR indien volgende bijkomende voorwaarden voldaan zijn : 

1. bewijs leveren dat hun werking actief is  
2. inrichten van minstens 1 activiteit per jaar die toegankelijk is voor alle 

inwoners van Linter, niet louter commercieel 
3. werkingsverslag tijdig insturen 

 
Deze premie is niet cumuleerbaar met een gelijkaardige subsidie van een andere 
gemeente 
 
 
C.  Bijkomende subsidie  
Deze bijkomende subsidie wordt berekend aan de hand van een 
puntensysteem. Elke activiteit behaalt een bepaald aantal punten die de 
uiteindelijke verdeelsleutel zullen bepalen. Elke activiteit die uitgevoerd is ter 
ondersteuning van een gemeentelijk initiatief of een initiatief van een 
gemeentelijke raad behaalt 50 punten. Indien alle voorwaarden tot het 
bekomen van de basispremie niet zouden voldaan zijn dan kan er wel een 
bijkomende subsidie bekomen worden wanneer het werkingsverslag tijdig wordt 
ingediend. 
 
D.  projectsubsidie  
Bijkomend reglement zie bijlage 
Voor de projectsubsidie wordt jaarlijks een bedrag van € 1000 van het totale 
subsidiëringsbudget vrijgehouden. Indien deze projectsubsidie niet wordt 
aangevraagd zal deze niet worden uitgekeerd. 

  
 
Werkjaar 
De subsidies worden toegekend voor de gepresteerde activiteiten van een werkjaar dat 
loopt van 1 september tot 31 augustus. Het werkingsverslag (afgelopen werkjaar) en de 
aanvraag tot projectsubsidie (komende werkjaar) worden ingediend vóór 30 september. 
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Rekeningnummer 
Elke vereniging dient een rekening te openen op naam van de vereniging bij een 
financiële instelling. Een stavingsdocument dient voorgelegd te worden aan de 
secretaris van de CR. 

Erkenning 
Elke erkende vereniging die 2 jaar na elkaar niet aanwezig is op de algemene vergadering 
en / of geen werkingsverslag indient verliest zijn erkenning.  Uitgesloten verenigingen 
kunnen slechts terug lid worden na het volgen van de erkenningsprocedure. 
 
Bestraffing van vervalsing 
Het moedwillig verstrekken van foutieve of vervalste jaarverslagen kan aanleiding zijn 
om de erkenning van de vereniging in te trekken.  
Wanneer het bestuur van de GR vaststelt (na controle,steekproef of welke wijze ook) dat 
werkingsverslagen oneerlijk werden opgesteld, wordt de voorzifter van de betreffende 
vereniging verwittigd dat zijn vereniging dreigt uitgesloten te worden. De voorzitter 
van de vereniging heeft dan 14 dagen om zijn verdediging schriftelijk in te dienen bij de 
secretaris van de CR. Hij kan ook vragen om gehoord te worden door het bestuur 
van de CR, binnen de vernoemde periode. Als het bestuur beslist de verdediging niet 
te aanvaarden dan heeft dit automatisch de schrapping van het lidmaatschap van de 
vereniging tot gevolg. Tegen deze schrapping is nog beroep mogelijk bij het College van 
Burgemeester en Schepenen dat het verslag van de schorsingsmaatregel krijgt 
toegestuurd. Uitgesloten verenigingen ontvangen geen subsidie voor het werkjaar en 
kunnen slechts terug lid worden na het volgen van de erkenningsprocedure 
 
Aanpassingen aan het subsidiereglement 
De algemene vergadering kan een advies uitbrengen t.o.v. de voorgestelde wijziging door 
de CR.  Het college van Burgemeester en schepenen / de gemeenteraad is bevoegd om 
het subsidiereglement te wijzigen.  
 
 

2. Praktische uitwerking 

Werkingsverslag 
De vereniging dient bewijs te leveren dat hun vereniging actief is en activiteiten organiseert  
die toegankelijk zijn voor de inwoners van Linter.  
Alle bewijsstukken die de activiteiten kunnen staven dienen ingeleverd te worden.  
Voor het indienen van deze lijst dient gebruik gemaakt te worden van het werkingsverslag die 
door de CR aan alle lidverenigingen zullen worden verstuurd.  
Het bestuur van de CR onderzoekt de aanvraagformulieren. Op basis van de ingeleverde 
werkingsverslagen zal het bestuur van de CR een voorstel van advies verstrekken aan het  
College van Burgemeester en Schepenen en aan de gemeenteraad dit advies ter goedkeuring 
voorleggen. 

 
Bijkomende subsidie via een Puntensysteem 
 
Alle behaalde punten van alle verenigingen worden samengeteld. Het totaal te verdelen 
bedrag wordt door dit totale puntenbedrag gedeeld zodat we de waarde van één punt krijgen. 
Nadien worden de individuele punten van elke vereniging opnieuw vermenigvuldigd met de 
waarde van één punt. Dit geeft dan de subsidie die een vereniging krijgt voor één werkjaar.  

 


