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Aanvraag subsidie cultuurvereniging In te vullen door de dienst: 

Dossiernummer:  
 

……………………………………………… 

Cul04-09.2017 

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier kan een cultuurvereniging, die lid is van de Cultuurraad, bij de gemeente een 
aanvraag voor een subsidie indienen. Alle voorwaarden waaraan de vereniging moet voldoen, worden 
opgesomd in artikel 2 van het subsidiereglement. De normen die gehanteerd worden voor het 
berekenen van de subsidie vindt u in artikel 6. 

De subsidie wordt in 2018 uitbetaald op basis van de meegedeelde gegevens en de ontwikkelde 
activiteiten over het werkingsjaar dat loopt van 1 september 2016 tot 31 augustus 2017. 

Wat doet u met het ingevulde formulier? 

U bezorgt het ingevulde en ondertekende formulier en de bijhorende activiteitenlijst (formulier Cul05-
09.2017) aan de dienst Vrije Tijd (contactgegevens: zie bovenaan). Dit moet gebeuren voor 30 
september 2017, zo niet vervalt het recht op subsidie. 

 

  De vereniging 

 
 Naam van de vereniging:    

    

 E-mail van de vereniging:    

 Aantal leden effectief wonend in Hoeilaart op 31.08.2017:    

 

  De verantwoordelijke personen 

 
 Huidig voorzitter 

 Voornaam en naam:    

 Straat en nummer:    

 Postnr. en gemeente:   

 Telefoonnr. en/of gsm-nr.:   

 E-mail:   

 
 Huidig secretaris 

 Voornaam en naam:    

 Straat en nummer:    

 Postnr. en gemeente:   

 Telefoonnr. en/of gsm-nr.:   

 E-mail:   

 

   

 

 



 Huidig afgevaardigde in de Cultuurraad 

 Voornaam en naam:    

 Straat en nummer:    

 Postnr. en gemeente.:  1560 Hoeilaart 

 Telefoonnr. en/of gsm-nr.:   

 
 E-mail:   

 
 Plaatsvervanger in de Cultuurraad (verplicht) 

 Voornaam en naam:    

 Straat en nummer:    

 Postnr. en gemeente:  1560 Hoeilaart 

 Telefoonnr. en/of gsm-nr.:   

 E-mail:   

 

  De activiteiten 

 
 Voor alle verenigingen: lijst publieke activiteiten 

 Bezorg de gemeente door middel van bijgevoegd formulier een overzicht van de 

activiteiten die uw vereniging tijdens het voorbije cultuurseizoen (1 september 2016-

31 augustus 2017) organiseerde en die toegankelijk waren voor iedereen. 

Om in aanmerking te komen voor de basissubsidie moet uw vereniging minstens 1 

activiteit georganiseerd hebben die voor iedereen toegankelijk was. 

 

  De deelname aan de Cultuurraad 

 
 Op welke vergaderingen van de Cultuurraad was uw afgevaardigde of zijn/haar plaats-

vervanger aanwezig? (kruis aan, raadpleeg eventueel de verslagen van de vergaderingen) 

 
 Datum Aanwezig Niet aanwezig 

    

    

    

    

    

 

 

 Datum:  dag     maand     jaar  2  0 1 7  

 
 Handtekeningen 

namens het bestuur, 

 

 

 

van de secretaris, 

  

 

 

 

  

 

 

 

van de voorzitter, 
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Aanvraag subsidie cultuurvereniging 

Lijst van publieke activiteiten 
 

In te vullen door de dienst: 

Dossiernummer:  
 

……………………………………………… 

Cul05-09.2017 

Waarvoor dient dit formulier? 

Op dit formulier kunt u een overzicht geven van de activiteiten die uw vereniging gedurende een 

bepaald werkingsjaar heeft georganiseerd en die voor iedereen toegankelijk waren. Een werkingsjaar 
begint op 1 september van het ene kalenderjaar en eindigt op 31 augustus van het volgende 
kalenderjaar. 

Om in aanmerking te komen voor de basissubsidie moet uw vereniging minstens 1 activiteit 
georganiseerd hebben die voor iedereen toegankelijk was. Naargelang het aantal en de aard van de 
georganiseerde activiteiten die openstonden voor iedereen, komt uw vereniging in aanmerking voor 
meer punten en dus voor meer subsidies. Op vlak van ‘aard’ worden volgende activiteiten 
onderscheiden: 

- nr. 1: voordracht en vormingsactiviteit (60 punten per activiteit) 
- nr. 2: organisatie van bijvoorbeeld toneel, muziek door een groep of kunstenaar die geen lid is 

van de vereniging (60 punten per organisatie) 

- nr. 3: organisatie van een tentoonstelling van kunstenaar(s) die geen lid is(zijn) van de 
vereniging (60 punten per organisatie) 

- nr. 4: organisatie van een uitstap of wandeling met vormend en/of gemeenschapsvormend 
karakter (60 punten per uitstap of wandeling) 

- nr. 5: organiseren van een sportmanifestatie, een zoektocht, een beurs, … een activiteit voor 
het goede doel (60 punten per organisatie) 

- nr. 6: organiseren van een culturele activiteit samen met één of meerdere andere 

vereniging(en) (40 punten per organisatie) 

- nr. 7: organiseren van lessenreeksen en praktijkcyclus van minimum 3 lessen van 2 uur en een 
deelname van minimum 10 deelnemers (100 punten per reeks/cyclus) 

- nr. 8: socioculturele medewerking aan activiteiten ingericht door de gemeente, adviesraad of 
een andere vereniging (60 punten per medewerking) 

- nr. 9: gewone medewerking aan activiteiten ingericht door de gemeente, adviesraad of een 
andere vereniging (20 punten per medewerking) 

- nr. 10: toneelopvoering in Hoeilaart in eigen organisatie (200 punten per productie) 
- nr. 11: repetities voor toneelopvoering in eigen organisatie (250 punten per productie) 
- nr. 12: muziekopvoering in Hoeilaart in eigen organisatie (200 punten per productie) 
- nr. 13: repetities voor muziekopvoering in eigen organisatie (250 punten per productie) 
- nr. 14: koorproductie in Hoeilaart in eigen organisatie (200 punten per productie) 
- nr. 15: opluisteren van eucharistievieringen door zangkoor (200 punten) 

- nr. 16: repetities voor koorproductie (250 punten per productie) 
- nr. 17: wekelijkse leermomenten van muziekvereniging of koor (300 punten) 
- nr. 18: tentoonstelling van eigen beeldende kunsten in Hoeilaart (200 punten per tentoon-

stelling) 
- nr. 19: werkateliers voor tentoonstelling van beeldende kunsten (250 punten per tentoon-

stelling) 
- nr. 20: wekelijkse praktijkateliers voor beeldende kunsten (300 punten) 

 

Wat doet u met het ingevulde formulier? 

Dit formulier hoort bij het formulier ‘Aanvraag subsidie cultuurvereniging’ (Cul04-09.2017). Beide 
formulieren moeten samen aan de dienst Vrije Tijd bezorgd worden. 

Wanneer deze activiteitenlijst bij de aanvraag ontbreekt of niet werd ingevuld, wordt ervan uitgegaan 
dat uw vereniging geen enkele activiteit organiseerde die toegankelijk was voor iedereen. In dat geval 
heeft uw vereniging geen recht op de basissubsidie. 

 
 



Aard nr. Datum Onderwerp/Eventuele titel 
Ingeval van gezamenlijke organisatie (nr. 6):  

Naam andere vereniging(en) Punten 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


