
GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT  

CULTUURVERENIGINGEN HOEILAART 
 

 

 

Artikel 1 

 

Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting van het lopend 

werkingsjaar, worden aan de cultuurverenigingen die lid zijn van de Gemeentelijke Cultuurraad van 

Hoeilaart, subsidies verleend op grond van de door hen verleende gegevens en de ontwikkelde 

activiteiten over het werkingsjaar dat loopt van 1 september van het vorige kalenderjaar tot 31 augustus 

van het lopende kalenderjaar. 

 

De subsidies worden uitbetaald in het kalenderjaar volgend op het einde van het werkingsjaar. 
 

 

Verenigingen die reeds aanspraak maken op subsidies in het kader van een ander subsidiereglement, 

komen niet in aanmerking voor toelagen via dit door de Cultuurraad goedgekeurde subsidiereglement. 
 

 

 

Artikel 2 

 

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidies moet de cultuurvereniging voldoen aan volgende 

voorwaarden : 

 

1. Minstens één volledig werkingsjaar lid zijn van de Cultuurraad.  

2. Haar culturele werking ontplooien binnen het grondgebied van de gemeente Hoeilaart. De 

administratieve zetel van de vereniging moet gevestigd zijn in Hoeilaart.  

3. Een uitsluitend Nederlandstalige administratie voeren i.v.m. alle publiciteit, aankondigingen 

enz.... Ook moeten alle relaties met de leden uitsluitend in het Nederlands gebeuren.  

4. Een eigen bestuur hebben.  

5. Minstens 10 leden hebben, waarvan de meerderheid gedomicilieerd is in Hoeilaart. 

6. Een bankrekening hebben op naam van de vereniging en beheerd door minimum 2 personen, 

inwoners van Hoeilaart en lid van de betreffende vereniging. 
 

 

 

Artikel 3 

 

De cultuurverenigingen die niet aan de voorwaarden vermeld in dit reglement voldoen, ontvangen geen 

subsidie voor het betreffende werkingsjaar. 

 

Cultuurverenigingen die niet voor iedere inwoner van Hoeilaart toegankelijk zijn of met commercieel 

oogmerk uitgebaat worden kunnen geen aanspraak maken op subsidies. 

 

Cultuurverenigingen die ophouden te bestaan of geen lid meer zijn van de Cultuurraad, verliezen hun 

recht op subsidie. 
 

 

 

Artikel 4 

 

In bijlage en integraal behorend tot het subsidiereglement, is een exemplaar van het aanvraagformulier 

opgenomen. 

  

Al de gegevens ingevuld door de aanvragende vereniging op dit formulier, worden gecontroleerd door 

het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad, dat in geval van twijfel het recht heeft om bijkomende 

gegevens op te vragen bij het bestuur van de vereniging.  

 



De voorzitters van de verenigingen zullen begin november van het lopende kalenderjaar aangeschreven 

worden met vermelding van het aantal punten dat hun vereniging bekomen heeft.  

 

Tegen de vaststelling van de subsidies is beroep mogelijk bij het college van Burgemeester en 

Schepenen. De beslissing van het college is bindend. 
 

 

 

Artikel 5 

 

Dit aanvraagformulier wordt uiterlijk voor 15 september van het lopende kalenderjaar aan elke in 

aanmerking komende cultuurvereniging opgestuurd. Op dit formulier vermeldt de vereniging alle 

gevraagde gegevens  met betrekking tot haar werking tussen 1 september van het vorige kalenderjaar 

en 31 augustus van het lopende kalenderjaar. 

Het volledig ingevulde dossier moet door de vereniging zo vlug mogelijk teruggestuurd worden aan het 

secretariaat van de cultuurraad en het dossier moet ten laatste op 30 september van het lopende 

kalenderjaar volledig in orde zijn (antwoorden op een herinneringsbrief incluis), anders vervalt het 

recht op subsidie. 
 

 

 

Artikel 6 

 

Voor de berekening van de subsidies worden volgende normen gehanteerd . 

 

6.1 Forfait  
Elke vereniging krijgt forfaitair een vast aantal punten. Deze geven recht op een basissubsidie die de 

reguliere werking van de vereniging dekt (verspreiden van de info via website of post, bijwonen van 

vormingscursussen, werkvergaderingen, vergaderingen/activiteiten voor eigen leden, algemene 

vergaderingen enz.). 

Het forfaitair aantal punten wordt vastgesteld op 

200 punten voor de verenigingen uit de sector ‘Vormings- en Ontwikkelingswerk’ en ‘Actieve 

Kunstbeoefening’ 

400 punten voor de verenigingen uit de sector ‘Actieve kunstbeoefening’ die een lokaal huren op 

jaarbasis tegen betaling.  

Om uitbetaling te krijgen van de basissubsidie moet de vereniging per werkingsjaar minstens 

1 activiteit organiseren die voor iedereen toegankelijk is. 

 

6.2 Leden  

Voor het aantal leden, gedomicilieerd in Hoeilaart: 

2 punten per lid met een maximum van 400 punten 
 

6.3 Activiteiten met promotie via Hier Hoeilaart (verplicht) en via de gangbare media en voor 

iedereen toegankelijk 

6.3.1 Elke vereniging krijgt bijkomende punten bij de organisatie van bepaalde activiteiten : 
 

• voordracht en vormingsactiviteit      60 punten 

• organisatie van bv toneel, muziek door een groep of kunstenaar  

die geen lid is van de vereniging      60 punten 

• organisatie van een tentoonstelling van kunstenaar(s) die  

geen lid is (zijn) van de vereniging      60 punten 

• organisatie van een uitstap of wandeling met vormend en/of 

gemeenschapsvormend karakter      60 punten 

• organiseren van een sportmanifestatie, een zoektocht, een beurs, … 

een activiteit voor het goede doel      60 punten 

• organiseren van een culturele activiteit door twee of meer verenigingen  

samen : elke vereniging verdient       40 punten 

• organiseren van lessenreeksen en praktijkcyclus van minimum  

3 lessen van 2 uur en een deelname van minimum  

10 deelnemers         100 punten 



• socio-culturele medewerking aan activiteiten ingericht door de   

gemeente, adviesraad of andere vereniging     60 punten 

• gewone medewerking aan activiteiten ingericht door de  

gemeente, adviesraad of andere vereniging     20 punten 

• bijwonen van de algemene vergadering van de cultuurraad   20 punten  

 

6.3.2 Verenigingen uit de sector ‘Actieve kunstbeoefening’ krijgen bijkomende punten voor 

volgende activiteiten: 

 

a. toneelopvoering in eigen organisatie  

° per productie in Hoeilaart     200 punten 

° voor de repetities per toneelproductie   250 punten 

 

b. muziekuitvoering  in eigen organisatie 

b.1.voor de muziekverenigingen 

° per productie in Hoeilaart     200 punten 

° voor de repetities per muziekproductie   250 punten 

b.2 voor de koren 

° per productie in Hoeilaart     200 punten 

° het opluisteren van eucharistievieringen  

(wordt beschouwd als 1 productie per werkjaar)  200 punten 

° voor de repetities per productie    250 punten 

b 3 voor de muziekverenigingen en de koren 

° voor de wekelijkse leermomenten    300 punten 

 

c. beeldende kunsten 

° per tentoonstelling  in Hoeilaart    200 punten 

° voor de werkateliers  per tentoonstelling   250 punten 

° voor de wekelijkse praktijkateliers    300 punten 
 

 

 

Artikel 7 

 

Van elke vereniging wordt verwacht in eer en geweten het subsidieformulier in te vullen. 

Bij vaststelling van foutieve gegevens vervalt het recht op subsidies voor het betreffende werkingsjaar. 
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