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REGLEMENT VOOR WERKINGSSUBSIDIES VOOR 

CULTURELE VERENIGINGEN 
 

 

Binnen de perken van het jaarlijks goedgekeurde budget wordt onder de hiernavolgende 

voorwaarden een subsidie verleend aan culturele of socio-culturele verenigingen. 

 

ARTIKEL 1 

In de periode tussen 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 kunnen Herentalse culturele of 

socio-culturele verenigingen werkingssubsidies krijgen op basis van het werkjaar voorafgaand aan 

het jaar waarin zij een subsidieaanvraag indienen. Een werkjaar komt overeen met een kalenderjaar. 

 

ARTIKEL 2 

Om als culturele of socio-culturele vereniging van een jaarlijkse gemeentelijke werkingstoelage te 

kunnen genieten moet aan de volgende algemene voorwaarden voldaan worden: 

 

a) De vereniging moet minstens één kalenderjaar actief zijn. 

b) Een vereniging met commerciële doeleinden komt niet in aanmerking voor subsidies. 

c) Verenigingen waarvoor in de stadsbegroting al een werkingstoelage is voorzien op een ander 

artikel, worden uitgesloten van subsidiëring volgens dit reglement. 

d) De vereniging moet aangesloten zijn bij de Herentalse cultuurraad. 

e) De subsidiedossiers worden gericht aan het stadsbestuur voor het einde van april volgend op 

het jaar waarover het subsidiedossier handelt. 

f) De stad maakt de subsidiedossiers over aan de cultuurraad voor advies. De cultuurraad 

bezorgt de stad Herentals de verdeelsleutel voor eind september van het jaar waarin de 

subsidieaanvragen worden ingediend. 

 

g) Het stadsbestuur voorziet een standaard formulier voor het opstellen van het 

subsidiedossier. Het dossier dient ondertekend te zijn door de voorzitter of de secretaris van 

de vereniging. 

h) De activiteiten vermeld in de subsidiedossiers dienen in Herentals plaats te hebben. 

Uitzonderingen dienen afzonderlijk en gemotiveerd bij de subsidieaanvraag te worden 

ingediend. 

i) Alle vernoemde activiteiten dienen bewezen te worden aan de hand van de nodige 

bewijsstukken.  

 

ARTIKEL 3 

De toekenning van de subsidie is een bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.  
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ARTIKEL 4 

De subsidiebedragen worden vastgesteld volgens onderstaand puntenstelsel. 

 

PUNTENSTELSEL 
 

1. Gebruikte terminologie 

Om het subsidiebedrag te bepalen wordt elke vereniging ingedeeld in een groep en een categorie: 

• De groep is een verzameling van verenigingen die op een vergelijkbare manier hun activiteiten 

organiseren met of voor hun leden en publiek. 

• De categorie is een weergave van de mate waarin de vereniging actief bijdraagt aan het 

vergroten van het socio-culturele aanbod binnen Herentals. Binnen elke groep kan een 

vereniging ingedeeld worden in 1 van 7 categorieën en alle verenigingen die in dezelfde 

categorie ingedeeld worden, krijgen hetzelfde subsidiebedrag.  

Voor het bepalen van de categorie waarin een vereniging wordt ingedeeld wordt gekeken naar de 

activiteiten die de vereniging in de loop van het jaar heeft georganiseerd. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van de volgende termen: 

• Een activiteit is datgene wat een vereniging organiseert of waaraan de vereniging deelneemt, 

zoals een muziek- of theatervoorstelling, een tentoonstelling, een lessenreeks, een 

lezing(enreeks), de publicatie van een boek of tijdschrift, … 

• De organisatoren van een activiteit zijn diegenen die instaan voor de planning en voor alle 

praktische aspecten van de activiteit, zoals de huur van de locatie, de promotie voor de 

activiteit, de afspraken met de uitvoerders en medewerkers, ... 

• De uitvoerders van de activiteit zijn diegenen die instaan voor de inhoudelijke aspecten en de 

vertolking van de activiteit naar het publiek toe. 

• Het publiek of de deelnemers zijn diegenen die de activiteit bijwonen of beleven. 

• Kernactiviteiten zijn de voornaamste activiteiten van de vereniging, die in combinatie met de 

rol van de leden, de aard van de vereniging bepalen. 

• Nevenactiviteiten zijn activiteiten die niet onmiddellijk bepalend zijn voor de aard van de 

vereniging, maar die wel aan bod kunnen komen als aanvulling op de kernactiviteiten of bij 

bijzondere gelegenheden. 

• Een activiteit voor het ruime publiek is een activiteit die uitdrukkelijk naar de ganse bevolking 

toe gepromoot wordt. 

 

2. Hoe het dossier invullen? 

• Bepaal de groep waartoe de vereniging behoort op basis van enerzijds de rol die de leden 

spelen en anderzijds de aard van de kernactiviteiten die de vereniging organiseert. 

LEDEN KERNACTIVITEITEN NEVENACTIVITEITEN GROEP 

voor het ruime publiek,  

eigen organisatie 

voor het ruime publiek, 

organisatie door derden  
A 

uitvoerders 
voor specifiek publiek 

op aanvraag van publiek 

voor het ruime publiek, 

eigen organisatie   
B 

publiek of 

deelnemers 

voor publiek van leden,  

eigen organisatie 

voor het ruime publiek, 

eigen organisatie   
B 

geen of enkel 

steunend   

voor het ruime publiek, 

eigen organisatie 

 
C 
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Noot: naast de kernactiviteiten zijn er ook nevenactiviteiten die in aanmerking kunnen 

komen bij het bepalen van de uiteindelijke subsidiecategorie, maar die niet bepalend zijn 

voor de keuze van de groep waartoe de vereniging behoort. 

• Raadpleeg het deelreglement en formulier voor de groep waartoe de vereniging behoort, 

specifieer de nodige kern- en nevenactiviteiten en voeg de gevraagde bewijsstukken toe. 

 

3. Deelreglement voor groep A 

Groep A vertegenwoordigt verenigingen die activiteiten zoals concerten, theatervoorstellingen en 

tentoonstellingen organiseren voor het ruime publiek en waarbij de leden van de vereniging zelf de 

uitvoerders zijn van de activiteiten zoals de zangers, muzikanten, acteurs ... van voorstellingen of 

schilders, beeldhouwers, fotografen, ... van de tentoongestelde werken. Om de uitvoering van hun 

activiteiten voor te bereiden houden deze verenigingen op regelmatige basis ledenbijeenkomsten 

zoals repetities of ateliers. Als nevenactiviteit kunnen de verenigingen uit groep A als uitvoerders 

deelnemen aan activiteiten die ze niet zelf organiseren. 

De kern- en nevenactiviteiten die worden opgegeven voor het bepalen van de categorie van de 

vereniging moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 KERN NEVEN 

• De activiteit moet plaatsvinden op het grondgebied van Herentals X X 

• De activiteit moet gericht zijn op het ruime publiek X X 

• Herhaalde activiteiten tellen als 1 X X 

• Er moet een bewijsstuk geleverd worden, zoals een flyer, affiche, 

programmaboekje, aankondiging in de pers, ... waaruit blijkt dat: 

X X 

o Er promotie gemaakt is naar het ruime publiek 
X X 

o De vereniging de uitvoerder was van de activiteit  X X 

o De vereniging de organisator was van de activiteit X  

 

Op basis van het aantal opgegeven activiteiten wordt de vereniging aan een subsidiecategorie 

toegewezen als volgt: 

AANTAL KERNACTIVITEITEN AANTAL NEVENACTIVITEITEN categorie 

0 1 1 

0 2 2 

0 3 3 

1 0 4 

1 3 5 

2 0 5 

2 3 6 

3 0 6 

3 3 7 

4 0 7 

Merk op dat er maximum 4 kernactiviteiten en 3 nevenactiviteiten kunnen opgegeven worden. Meer 

kern- of nevenactiviteiten hebben geen invloed bij het toekennen van een categorie. 
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4. Deelreglement voor groep B 

Groep B vertegenwoordigt enerzijds verenigingen waarvan de leden uitvoerders zijn, maar de 

vereniging eerder zijn diensten aanbiedt aan een derde partij of aan wie hierom vraagt, dan wel zelf 

activiteiten organiseert. Voorbeelden zijn een kerkkoor dat wekelijks zingt voor de parochiegemeen-

schap of een vereniging van gidsen die hun rondleidingen aanbieden aan al wie een beroep doet op 

hen. De kernactiviteiten zijn de activiteiten die de vereniging op regelmatige basis uitvoert. Neven-

activiteiten zijn speciale activiteiten die zij eerder uitzonderlijk organiseert voor het ruime publiek. 

Anderzijds vertegenwoordigt groep B verenigingen die een programma met activiteiten opstellen 

voor hun leden, waardoor ze in groep aan cultuurbeleving kunnen doen. Voorbeelden hiervan zijn 

socio-culturele verenigingen zoals seniorenverenigingen, en vrouwenverenigingen, maar ook cultuur-

verenigingen die een kalender met activiteiten aan hun leden aanbieden. Naast de kernactiviteiten 

die in eerste instantie op de leden gericht zijn, kunnen deze verenigingen ook nevenactiviteiten 

organiseren die specifiek op het ruime publiek gericht zijn. 

De kern- en nevenactiviteiten die worden opgegeven voor het bepalen van de categorie van de 

vereniging moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 KERN NEVEN 

• De activiteit moet plaatsvinden op het grondgebied van Herentals X X 

• Er moet een bewijsstuk geleverd worden, zoals een ledenbrief, 

agenda of overzicht, waarin de activiteiten voor een bepaalde 

periode worden vermeld. Hierin worden de activiteiten duidelijk 

genummerd, zodat het aantal eenvoudig te controleren is. 

X  

• De activiteit moet gericht zijn op het ruime publiek  X 

• Er moet een bewijsstuk geleverd worden, zoals een flyer, affiche, 

programmaboekje, aankondiging in de pers, ... waaruit blijkt dat: 

 X 

• Er promotie gemaakt is naar het ruime publiek  X 

• De vereniging de organisator was van de activiteit  X 

• Herhaalde activiteiten of een reeks activiteiten over meerdere 

momenten gespreid, tellen slechts als 1 (uitzondering zie sectie 7) 

 X 

 

Op basis van het aantal opgegeven kernactiviteiten wordt de vereniging aan een subsidiecategorie 

toegewezen als volgt: 

AANTAL KERNACTIVITEITEN categorie  

tweemaandelijks (minimum 5 per jaar) 1 

maandelijks (minimum 10 per jaar) 2 

 tweewekelijks (minimum 20 per jaar) 3 

wekelijks (minimum 40 per jaar) 4 

Daarnaast kan de categorie verhoogd worden (tot maximum categorie 7) op basis van het aantal 

nevenactiviteiten: 

AANTAL NEVENACTIVITEITEN categorie  

per activiteit +1 

per uitzonderlijke activiteit (zie sectie 7) +2 
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5. Deelreglement voor groep C 

Groep C vertegenwoordigt de verenigingen die geen of enkel steunende leden hebben en louter 

vanuit een beperkte bestuursgroep activiteiten organiseren voor het ruime publiek. Naast deze 

kernactiviteiten zijn er geen nevenactiviteiten. 

De (kern)activiteiten die worden opgegeven voor het bepalen van de categorie van de vereniging 

moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 KERN 

• De activiteit moet plaatsvinden op het grondgebied van Herentals X 

• De activiteit moet gericht zijn op het ruime publiek X 

• Er moet een bewijsstuk geleverd worden, zoals een flyer, affiche, 

programmaboekje, aankondiging in de pers, ... waaruit blijkt dat: 

X 

o Er promotie gemaakt is naar het ruime publiek X 

o De vereniging de organisator was van de activiteit X 

• Herhaalde activiteiten of een reeks activiteiten over meerdere 

momenten gespreid, tellen slechts als 1 (uitzondering zie sectie 7) 

X 

 

Op basis van het aantal opgegeven kernactiviteiten wordt de vereniging aan een subsidiecategorie 

van 1 tot 7 toegewezen als volgt: 

AANTAL KERNACTIVITEITEN categorie  

per activiteit  +1 

per uitzonderlijke activiteit (zie sectie 7) +2 

 

6. Uitzonderlijke activiteiten 

In een beperkt aantal gevallen wordt een nevenactiviteit in groep B of een kernactiviteit in groep C 

als uitzonderlijk beschouwd. In deze gevallen wordt de activiteit als een dubbele activiteit geteld. Als 

uitzonderlijke activiteiten gelden: 

• Het uitgeven van een boek, waarbij de vereniging zelf de uitvoerder is van de inhoud. 

• Een reeks van meer dan 5 activiteiten met telkens een andere inhoud. 

 

7. Bepaling van het subsidiebedrag 

Na eventuele correctie van het dossier en verificatie van de toegevoegde bewijsstukken, wordt de 

vereniging, overeenkomstig het deelreglement van zijn groep, ingedeeld in 1 van de 7 categorieën. 

Het aantal punten dat wordt toegekend is evenredig met de categorie: 100 punten voor categorie 1, 

200 voor categorie, ... 700 voor categorie 7. 

Het totale beschikbare subsidiebedrag wordt vervolgens onder alle verenigingen verdeeld a rato van 

het aantal punten dat ze aan de hand van hun subsidiedossier hebben verkregen. 

 


