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Subsidiereglement sociaal-culturele verenigingen en waardevolle 
culturele initiatieven   
Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 26 januari 2015 
 
 
De gemeente Kalmthout voorziet in een subsidiereglement voor erkende sociaal-culturele 
verenigingen en waardevolle culturele initiatieven. 
 
 
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 
Binnen de perken van het voorziene budget in het budget en meerjarenplan van Kalmthout 
worden basissubsidies verleend aan erkende sociaal-culturele verenigingen (hieronder 
kortweg "verenigingen" genoemd) volgens onderstaand reglement. 
 
Artikel 2 
Verenigingen kunnen slechts basissubsidies ontvangen indien zij erkend zijn. 
Enkel plaatselijke verenigingen die een werking ontwikkelen in hoofdzaak ten bate van de 
Kalmthoutse bevolking kunnen gesubsidieerd worden.  
 
Artikel 3 
Het toekennen van die basissubsidies gebeurt met de bedoeling de werking van verenigingen 
te ondersteunen en te stimuleren.  
 
Artikel 4 
Verenigingen kunnen projectsubsidies ontvangen volgens de voorwaarden gesteld in 
hoofdstuk 4 van onderstaand reglement. 
 
Artikel 5 
Voor waardevolle culturele projecten – niet georganiseerd door erkende verenigingen - kan 
men een bijzondere subsidie ontvangen volgens de voorwaarden gesteld in hoofdstuk 5 van 
onderstaand reglement. 
 
 
Hoofdstuk 2: Subsidiëringvoorwaarden 
 
Artikel 6 
Om gemeentelijke basissubsidies te ontvangen moet de vereniging jaarlijks erkend worden. 
De cultuurraad en de cultuurdienst brengen hierover advies uit aan het gemeentebestuur. 
 
Artikel 7 
Komen niet in aanmerking voor deze basissubsidie: 
• Nationale of regionale verenigingen, enkel de plaatselijke afdeling komt in aanmerking. 
• Verenigingen die commerciële doelstellingen nastreven. 
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• Verenigingen die via andere kanalen of beslissingen een subsidie ontvangen van de 
gemeente Kalmthout. Toegekende culturele projectsubsidies hebben geen invloed op de 
basissubsidie. 
 

Artikel 8 
Om als sociaal-culturele vereniging erkend te worden moet de vereniging voldoen aan 
onderstaande criteria: 
• De zetel van de vereniging moet gevestigd zijn in Kalmthout. 
• Het bestuur bestaat minimaal uit 3 leden. 
• Minstens 50% van de leden woont in Kalmthout, zo niet vindt minstens 50% van de 

activiteiten plaats in Kalmthout. 
• De statuten of werkingsreglementen en de samenstelling van het bestuur moeten 

voorgelegd worden. Indien geen statuten beschikbaar zijn, moeten zeker de 
doelstellingen van de vereniging geformuleerd worden. 

• De vereniging moet minstens een jaar werking kunnen aantonen door middel van een 
werkingsverslag. 

• De vereniging moet activiteiten uitoefenen die tot de sociaal-culturele aangelegenheden 
behoren zoals vermeld in het “Organiek reglement gemeentelijke adviesraad voor 
cultuurbeleid”. 

 
Artikel 9 
Startende verenigingen ontvangen pas basissubsidies nadat ze erkend zijn. 
 
Artikel 10 
De aanvraag tot erkenning moet jaarlijks op het daarvoor bestemde formulier gebeuren. Dit 
formulier moet voor 1 februari van het lopende jaar binnengebracht worden bij de 
cultuurdienst. 
De nodige documenten worden voor 15 december toegestuurd aan de erkende verenigingen. 
Verenigingen, die op 31 december geen documenten in hun bezit hebben, vragen zelf de 
documenten op.  
Bij de erkenningaanvraag moeten volgende bijlagen worden toegevoegd: 
- Een ledenlijst, waarop minstens de naam, voornaam en woonplaats van de leden worden 

vermeld. 
- Een activiteitenlijst waarop minstens de datum, de omschrijving van de activiteit en de 

locatie worden vermeld. 
 
Artikel 11 
Indien een vereniging geen activiteiten had, blijft ze erkend maar kan ze geen basissubsidie 
ontvangen voor dat jaar. 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Hoofdstuk 3: Subsidieaanvraag 
 
Artikel 12 
Om voor basissubsidie in aanmerking te komen moet de vereniging jaarlijks een aanvraag 
indienen bij het gemeentebestuur mits het invullen van het daarvoor bestemde formulier en 
binnen de vooropgestelde termijn. Dit wil zeggen ten laatste op 31 januari na het betreffende 
werkingsjaar. 
 
Artikel 13 
De aanvraag tot subsidiëring dient ondertekend te zijn door de voorzitter en de secretaris van 
de vereniging (in geval van dubbele functie ondertekend door een ander bestuurslid). 
 
Artikel 14 
Een vereniging kan slechts eenmaal per jaar een basissubsidie ontvangen.  
 
Artikel 15 
Het totale basissubsidiebedrag voorzien in het budget en meerjarenplan, wordt gelijk 
verdeeld onder de erkende cultuurverenigingen, waarvan de subsidieaanvraag voldoet aan 
de voorwaarden. 
 
 
Hoofdstuk 4: Projectsubsidie 
 
4.1 Budget 
Artikel 16 
Binnen de perken van het goedgekeurde budget en meerjarenplan subsidieert de gemeente 
Kalmthout projecten van erkende cultuurverenigingen volgens de hierna vermelde 
voorwaarden (art. 17 tot en met art. 22) 
Een deel van het totale subsidiebedrag voor erkende cultuurverenigingen wordt voorzien voor 
het subsidiëren van projecten. Het effectief uit te keren bedrag overstijgt nooit de totaal 
gemaakte kosten. Het subsidiebedrag dient principieel beschouwd te worden als een 
verliesgarantiebedrag toegekend door de gemeente. 
 
 
4.2 Toekenning 
Artikel 17 
Een activiteit kan gesubsidieerd worden indien  
- ze de gewone werking van de vereniging overstijgt; 
- ze zich richt tot het brede publiek; 
- ze een bijzonder karakter heeft; 
- een begroting wordt voorgelegd van inkomsten en uitgaven. 
 
Artikel 18 
Per erkende vereniging kan slechts 1 activiteit per jaar in aanmerking komen voor 
projectsubsidie. 
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4.3 Procedure  
Artikel 19 

• De projectsubsidie wordt aangevraagd op een voorgedrukt standaardformulier te 
bekomen bij de cultuurdienst met de geraamde inkomsten en uitgaven. Aanvragen 
worden ingediend bij de cultuurdienst, Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout, 

• Het dagelijks bestuur van de cultuurraad beslist of de aanvragen in aanmerking 
komen voor projectsubsidie en geeft een gemotiveerd advies aan het college van 
burgemeester en schepenen over de aanvraag en het toe te kennen 
projectsubsidiebedrag. 

• Het college van burgemeester en schepenen beslist of de aanvraag wordt aanvaard 
en bepaalt het uit te keren projectsubsidiebedrag. 

• De gemotiveerde beslissing van het college wordt teruggekoppeld naar het dagelijks 
bestuur van de cultuurraad. 

• De vereniging wordt op de hoogte gebracht van de beslissing over het project. 
 

Artikel 20 
• Nadat het project heeft plaats gevonden, bezorgt de aanvrager een schriftelijk verslag 

(op een voorgedrukt standaardformulier), vergezeld van de definitieve afrekening van 
uitgaven en inkomsten met de nodige bewijsstukken aan het dagelijks bestuur van de 
cultuurraad via de cultuurdienst. 

• Het dagelijks bestuur van de cultuurraad beoordeelt het verslag en de afrekening, en  
brengt hierover een gemotiveerd advies uit aan het college.   

• Indien het negatief saldo kleiner is dan het oorspronkelijk toegekende subsidiebedrag, 
geeft het dagelijks bestuur van de cultuurraad een bijkomend gemotiveerd advies aan 
het college. 

• Het college van burgemeester en schepenen beslist uiteindelijk over de uitbetaling 
van de projectsubsidie.  

 
 
4.4 Communicatie 
Artikel 21 
Op alle publicaties ter ondersteuning van het project moet het logo van de gemeente 
Kalmthout voorafgegaan door de vermelding "met de steun van" worden aangebracht. 
 
 
4.5 Betwisting 
Artikel 22 
Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle betwistingen inzake de 
toepassing van dit reglement. Ongeacht eventuele rechtsvervolging kunnen vastgestelde 
misbruiken of het niet of slechts gedeeltelijk voldoen aan de in dit reglement gestelde 
voorwaarden, leiden tot gehele of gedeeltelijke inhouding of terugvordering van de subsidies. 
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Hoofdstuk 5: Bijzondere subsidie 
 
5.1 Budget 
Artikel 23 
Binnen de perken van het goedgekeurde budget en meerjarenplan subsidieert de gemeente 
Kalmthout projecten van waardevol cultureel belang, niet georganiseerd door een erkende 
vereniging, volgens de hierna vermelde voorwaarden. 
Het subsidiebedrag wordt voorzien in het budget en meerjarenplan bovenop het totale 
subsidiebedrag voor erkende cultuurverenigingen. Het effectief uit te keren bedrag overstijgt 
nooit de totaal gemaakte kosten. Het subsidiebedrag dient principieel beschouwd te worden 
als een verliesgarantiebedrag toegekend door de gemeente. 
 
 
5.2 Toekenning 
Artikel 24 
Een activiteit kan gesubsidieerd worden indien  
- ze een bijzondere culturele waarde heeft 
- ze zich richt tot het brede publiek; 
- een begroting wordt voorgelegd van inkomsten en uitgaven. 
 
 
5.3 Procedure  
Artikel 25 

• De bijzondere subsidie wordt aangevraagd op een daartoe voorgedrukt formulier te 
bekomen bij de cultuurdienst. Aanvragen worden ingediend bij de cultuurdienst, 
Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout. 

• Het dagelijks bestuur van de cultuurraad adviseert het college van burgemeester en 
schepenen over de aanvraag en het toe te kennen subsidiebedrag. 

• Het college van burgemeester en schepenen beslist of de aanvraag wordt aanvaard 
en bepaalt het uit te keren subsidiebedrag. 

• Het  college van burgemeester en schepenen koppelt terug naar het dagelijks bestuur 
van de cultuurraad over de beslissing. De cultuurdienst brengt de aanvrager op de 
hoogte. 

 
Artikel 26 

• Nadat het project heeft plaats gevonden, bezorgt de aanvrager een schriftelijk verslag 
(op een voorgedrukt standaardformulier), vergezeld van de definitieve afrekening van 
uitgaven en inkomsten met de nodige bewijsstukken aan het dagelijks bestuur van de 
cultuurraad via de cultuurdienst. 

• Het dagelijks bestuur van de cultuurraad beoordeelt het verslag en de afrekening, en  
brengt hierover een gemotiveerd advies uit aan het college.   

• Indien het negatief saldo kleiner is dan het oorspronkelijk toegekende subsidiebedrag, 
geeft het dagelijks bestuur van de cultuurraad een bijkomend gemotiveerd advies aan 
het college. 

• Het college beslist uiteindelijk over de uitbetaling van de bijzondere subsidie.  
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5.4 Communicatie 
Artikel 27 
Op alle publicaties ter ondersteuning van het project moet het logo van de gemeente 
Kalmthout voorafgegaan door de vermelding "met de steun van" worden aangebracht. 
 
5.5 Betwisting 
Artikel 28 
Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle betwistingen inzake de 
toepassing van dit reglement. Ongeacht eventuele rechtsvervolging kunnen vastgestelde 
misbruiken of het niet of slechts gedeeltelijk voldoen aan de in dit reglement gestelde 
voorwaarden, leiden tot gehele of gedeeltelijke inhouding of terugvordering van de subsidies. 
 
 
Hoofdstuk 6: Verdeling overschotten 
 
Artikel 29 
Indien op het einde van het lopend dienstjaar er een overschot is binnen het budget voor de 
uitkering van projectsubsidies en bijzondere subsidies (zoals vermeld onder hoofdstuk 4 en 
5), dan wordt dit overschot evenredig verdeeld en toegekend aan de erkende verenigingen 
bovenop de uitgekeerde basissubsidie. 
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