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ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN
De stad Halen kan jaarlijks subsidies verlenen aan de erkende culturele verenigingen van Halen, binnen
de perken van de goedgekeurde kredieten voorzien op de gemeentebegroting. Dit gebeurt na advies
van de Cultuurraad van Halen. Indien het college van burgemeester en schepenen dit advies niet volgt,
dient het dit te motiveren.
De subsidiëring gebeurt volgens de voorwaarden die in dit reglement zijn vastgelegd.

ARTIKEL 2 - TOEPASSINGSGEBIED
Dit reglement is enkel van toepassing op culturele verenigingen van Halen. Zij moeten bovendien
erkend zijn door de Cultuurraad van Halen. Verenigingen die via een andere adviesraad of via een
andere gemeente subsidies ontvangen voor hun activiteiten, kunnen voor deze activiteiten geen
subsidies meer ontvangen via dit reglement.
Een individuele persoon die een culturele activiteit organiseert in Halen bestemd voor een ruimer
publiek kan éénmalig een subsidie ontvangen mits de activiteit goedgekeurd werd door de
Cultuurraad.
Het begrip cultuur wordt in verschillende betekenissen gebruikt.
Hier valt heel veel onder, van eet- en kleedgewoonten, tot normen en waarden en geloof.
Voorbeelden: voedings- en eetgewoonten, was rituelen, gebedsrituelen, sociale omgangsvormen,
gewoonten en gebruiken, normen en waarden, bestaanswijze, muziek en voorwerpen, wijze van
kleden, bouwwerken, kunstuiting, kunst en/of wetenschap, inclusief o.a. literatuur en taal,
architectuur, schilderijen en theater.

ARTIKEL 3 - DOELSTELLINGEN
Het subsidiereglement stelt zich tot doel actieve culturele verenigingen te belonen voor hun
inspanningen. Tevens wil het reglement verenigingen aanzetten en stimuleren tot het nemen van
initiatieven en het organiseren van culturele en gemeenschapsvormende activiteiten.

ARTIKEL 4 - PROCEDURE
Elke vereniging moet jaarlijks, vóór 1 oktober, bij de Cultuurdienst een subsidieaanvraag indienen voor
het voorbije werkingsjaar (van 1 januari tot en met 31 december) via de daartoe voorziene
aanvraagformulieren. Deze documenten worden aan de erkende culturele verenigingen opgestuurd.
Elke activiteit die men voor subsidie wenst aan te geven, dient bewezen te worden door middel van
de nodige documentatie (zoals affiche, flyer, uitnodiging, inkomkaart, artikels, …).
Het college van burgemeester en schepenen zal beslissen tot uitbetaling van de subsidies vóór 31
december van het betrokken jaar.

ARTIKEL 5 - SUBSIDIEVERDELING
Het subsidiebedrag wordt toegekend op basis van de reguliere werking van de vereniging en de
activiteiten die de vereniging ontwikkelde in het voorbije werkjaar, dat loopt van 1 januari tot en met
31 december. Het wordt verdeeld op basis van een puntenstelsel.
De waarde van een punt wordt bepaald door het totale bedrag van de subsidies te delen door het
totale aantal behaalde punten van alle culturele verenigingen samen. De uitkomst van deze deling is
de waarde van één punt. Iedere culturele vereniging krijgt een subsidie toegekend ter waarde van het
aantal punten dat zij heeft behaald.

ARTIKEL 6 - ALGEMENE VOORWAARDEN
- Subsidies worden enkel toegekend aan erkende culturele verenigingen die deelgenomen hebben
aan de algemene vergadering van de Cultuurraad, behoudens culturele activiteiten georganiseerd
door een individu.
- Verenigingen kunnen enkel bijkomend gesubsidieerd worden voor activiteiten die een cultureel of
gemeenschapsvormend karakter hebben en open staan voor iedereen.
- Commerciële en louter ontspannende activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidies vb.
eetdagen, wandel- en fietstochten, …

ARTIKEL 7 - PUNTENTELLING
Rubriek 1: reguliere werking
Voorwaarden:
- minimaal 4 bestuursvergaderingen per jaar
- deelname aan de algemene vergaderingen van de cultuurraad
- organisatie van culturele of gemeenschapsvormende activiteiten
50 punten
Rubriek 2: vormingsactiviteiten.
Activiteiten die een meerwaarde vormen voor de werking van de vereniging.
a) voordracht/workshop met een externe spreker, per activiteit: 15 punten
Maximum 4 activiteiten per jaar
Voordracht = lezing
Workshop = deelnemers nemen actief deel aan de activiteit samen met een lesgever
b) voordracht/workshop met een eigen spreker, per activiteit: 10 punten
Maximum 4 activiteiten per jaar
c) aanbieden van culturele verruiming aan de hand van naslagwerken
= het openstellen (minimum 10 keer per jaar) van het documentatiecentrum of archief aan het
publiek door heem- en geschiedkundige kringen: 100 punten

Rubriek 3: een open culturele activiteit.
Voorwaarde: eigen uitvoering, bestemd voor ruimer publiek en op een locatie in Halen.
Maximum 2 activiteiten per jaar.
Per activiteit /voorstelling: 150 punten.
Uitzonderingen:
Voorstellingen van toneelverenigingen verspreid over min. 3 opvoeringen krijgen een verdubbeling
van het subsidiebedrag, met een maximum van 300 punten.
Rubriek 4: een open culturele activiteit - geen eigen uitvoering.
Voorwaarde: geen eigen uitvoering maar een betaald gastoptreden, bestemd voor een ruimer publiek
en op een locatie in Halen.
Maximum 2 activiteiten per jaar.
Per activiteit: 75 punten.
Rubriek 5: de vereniging organiseert of neemt deel aan een culturele activiteit buiten Halen met als
doel/resultaat het verhogen van de uitstraling van Halen op cultureel vlak.
Maximum 2 activiteiten per jaar?
Per activiteit: 10 punten.
Rubriek 6: de vereniging werkt kosteloos mee aan organisaties, activiteiten ingericht door de
Cultuurdienst, Cultuurraad of het stadsbestuur.
Minimum 2 activiteiten per jaar.
30 punten
Rubriek 7: aankopen en/of herstellingen - onderhoud van alle materialen dienstig voor de
permanente werking van de vereniging.
Voorwaarde: bewijsstukken zoals orderbevestiging, facturen, betalingsbewijs, … toevoegen.
50 punten voor een totaal bedrag van minimaal € 150
Rubriek 8: de vereniging maakt actief gebruik van sociale media: een eigen website, facebook, een
nieuwsbrief, een zelf ingestuurd artikel in de krant, …
Voorwaarde: bewijsstukken toe te voegen.
15 punten
Rubriek 9: de vereniging of een individu publiceert een (jaar)boek, studie, bundel of tijdschrift met
cultureel karakter met hoofdzakelijk eigen teksten.
Voorwaarde: exemplaar van de publicatie toe te voegen.
Maximaal 150 punten, toe te kennen op basis van de inhoudelijke kwaliteit

Rubriek 10: permanente museumwerking.
Voorwaarden: door de Cultuurraad erkend als museum; openingsuren, openingsdagen (min. 50 op
jaarbasis), eigendom/uitbating door vereniging en een minimum oppervlakte tentoonstellingsruimte
van 200 m².
Jaarlijks toegekende subsidie: 500 punten, mits jaarlijks verslag voor te leggen aan de Cultuurraad.
De vereniging die hiervoor in aanmerking komt kan geen aanspraak maken op subsidies uit andere
rubrieken.
Rubriek 11: permanente erfgoedwerking.
Voorwaarden: door de Cultuurraad erkend als erfgoedvereniging, op basis van museumwerking,
wetenschappelijk onderzoek, bescherming en beheer van het erfgoed, publieksgerichte werking
Jaarlijks toegekende subsidie: 300 punten, mits jaarlijks verslag voor te leggen aan de Cultuurraad.
De vereniging die hiervoor in aanmerking komt kan geen aanspraak maken op subsidies uit andere
rubrieken.
Rubriek 12: permanente werking van fanfares en harmonie.
Voorwaarden: door de Cultuurraad erkend, publieksgerichte werking.
Jaarlijks toegekende subsidie: 300 punten.
Rubriek 13: culturele activiteit georganiseerd door een individu.
Voorwaarden: bestemd voor een ruimer publiek, locatie in Halen en goedgekeurd
door de
cultuurraad.
De artikelen 1 tot en met 6 en 8 van dit reglement zijn hier ook van toepassing.
Maximum 1 activiteit per jaar.
75 punten.
Rubriek 14: samenwerkingsverbanden.
Voorwaarden: samenwerking tussen min. 5 erkende culturele verenigingen uit Halen, toegankelijk
voor een ruimer publiek en een locatie in Halen.
Bijlage toevoegen met opsomming van verenigingen die deelnamen aan de activiteit en hun inbreng
moet binnen het werkingsdomein van de betreffende vereniging liggen.
Maximum 1 activiteit per jaar.
250 punten.

ARTIKEL 8 - SUBSIDIEVERDELING
Het college van burgemeester en schepenen kan te allen tijde controle laten uitvoeren over de
juistheid van de gegevens. Als blijkt dat een vereniging onjuiste gegevens heeft verstrekt en daardoor
onterecht een subsidie heeft gekregen, kan het college van burgemeester en schepenen de voorziene
subsidies terugvorderen.
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