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ERKENNINGSREGLEMENT SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN
1 ALGEMENE BEPALINGEN
Het gemeentebestuur van Nijlen kan jaarlijks subsidies verlenen aan de erkende socio-culturele
verenigingen, binnen de perken van de kredieten voorzien op de gemeentebegroting. Dit gebeurt na
advies van de cultuurraad genoemd. Indien het gemeentebestuur dat advies niet volgt, dient het dit te
motiveren.
De erkenning gebeurt volgens de voorwaarden, vastgelegd in het erkenningsreglement voor socioculturele verenigingen.

2 ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED
Dit reglement is van toepassing op plaatselijke socio-culturele verenigingen. Hiermee worden
verenigingen bedoeld die ondergebracht kunnen worden in een van volgende categorieën:
1. CATEGORIE 1: Verenigingen gericht op algemene vrijetijdsbesteding.
2. CATEGORIE 2: Verenigingen gericht op sociale en/of culturele vorming.
3. CATEGORIE 3: Verenigingen gericht op amateurkunsten en verenigingen met louter
cultuurscheppende, cultuurbewarende en cultuurbevorderende activiteiten.
4. CATEGORIE 4: Verenigingen gericht op het bewaren en ontsluiten van het lokale erfgoed.

3 ARTIKEL 3: ALGEMENE ERKENNINGSVOORWAARDEN
Om erkend te worden als Nijlense socioculturele vereniging (en te blijven) moet een vereniging minimaal
voldoen aan volgende voorwaarden:
1. De vereniging moet minimaal 2 socio-culturele activiteiten organiseren die openstaan voor alle
Nijlenaars en plaats vinden op Nijlens grondgebied.
2. De vereniging heeft haar zetel op het grondgebied van Nijlen en moet bewijzen dat minstens de helft
van de bestuursleden in Nijlen woont.
3. De vereniging is opgericht door een privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winst- of
handelsoogmerken.
4. De vereniging bestaat enkel uit vrijwilligers. Leden van de vereniging kunnen niet vergoed worden
voor geleverde prestaties/diensten.
5. De vereniging komt in aanmerking na één jaar werking.
6. De vereniging is lid van de cultuurraad, met minimaal 1 deelname per jaar aan een algemene
vergadering of themavergadering.
7. Bereid zijn om op vrijwillige basis mee te werken aan culturele evenementen, georganiseerd door de
cultuurraad of het gemeentebestuur.
8. Dubbele subsidiëring door verschillende overheden is niet toegelaten, tenzij deze gelden ontvangen
worden naar aanleiding van geleverde prestaties in wedstrijden.
9. Politieke partijen, vakbonden, mutualiteiten en beroepsverenigingen die socio-culturele activiteiten
organiseren, kunnen niet erkend worden als socio-culturele vereniging.
10. Verenigingen die voldoen aan de voorwaarden, maar geen subsidies aanvragen, kunnen wel erkend
worden als socio-culturele vereniging zonder subsidies.
11. De vereniging moet de eventuele controle van de gemeente aanvaarden. De gemeente behoudt het
recht om jaarlijks steekproeven uit te voeren bij de erkende verenigingen.

4 ARTIKEL 4: ERKENNINGSVOORWAARDEN PER CATEGORIE
Elke erkende socio-culturele vereniging wordt ondergebracht in een van volgende categorieën volgens de
hieronder beschreven omschrijving:
1. CATEGORIE 1: Verenigingen gericht op algemene vrijetijdsbesteding
Hieronder ressorteren verenigingen gericht op een zinvolle sociale vrijetijdsbesteding met enige
culturele waarde, maar die niet ondergebracht kunnen worden bij categorie 2, 3 of 4 en niet
ondergebracht kunnen worden bij milieu, senioren, jeugd, sport of duurzaamheid zoals
hobbyverenigingen en verzamelclubs.
2. CATEGORIE 2: Verenigingen gericht op sociale en/of culturele vorming.
Hieronder ressorteren socio-culturele verenigingen die minimaal 2 educatieve of uitgesproken
culturele activiteiten per jaar organiseren die ook open staan voor niet-leden en plaatsvinden in
Nijlen. Minimaal één van deze publieksactiviteiten moet volledig door de vereniging zelf
georganiseerd worden. De andere activiteit mag in eigen beheer of in samenwerking met een andere
vereniging georganiseerd worden.
Het gaat om verenigingen die in hun doelstellingen gericht zijn op de sociale en culturele
ontwikkeling van leden en publiek zoals Femma, KWB, KVLV, Pasar, Davidsfonds, …
3. CATEGORIE 3: Verenigingen gericht op amateurkunsten en verenigingen met louter
cultuurscheppende, cultuurbewarende en cultuurbevorderende activiteiten.
Hieronder ressorteren verenigingen die minimaal 2 cultuurscheppende, cultuurbewarende of
cultuurbevorderende activiteiten per jaar organiseren die ook open staan voor niet-leden en plaats
vinden in Nijlen.
Eén van deze publieksactiviteiten moet volledig door de vereniging zelf georganiseerd worden. De
andere activiteit mag voor/op vraag van/samen met een andere partner gebeuren.
Het gaat om verenigingen die in hun doelstellingen gericht zijn op (amateur)kunstbeoefening, zoals
kunstkringen, theatergezelschappen, muziekverenigingen, fotografieverenigingen, literaire
genootschappen,…
4. CATEGORIE 4: Verenigingen gericht op het bewaren en ontsluiten van het lokale erfgoed.
Hieronder ressorteren verenigingen die zich expliciet richten op het actief bewaren en ontsluiten van
het eigen lokale materiële en immateriële erfgoed door middel van publicaties of de ontwikkeling van
activiteiten.

5 ARTIKEL 5: ERKENNINGSAANVRAAG
De aanvraag om erkenning wordt gericht aan de Afdeling Sociaal & Vrije Tijd, Kerkstraat 4 te 2560 Nijlen.
De vereniging moet de erkenning indienen op het daartoe voorziene aanvraagformulier voor de
aangegeven datum.
Erkende verenigingen die jaarlijks een subsidieaanvraag indienen, hoeven geen nieuwe
erkenningsaanvraag in te dienen. Indien er wijzigingen zijn in de werking of het bestuur van de
verenigingen, dient men wel een nieuwe erkenningsaanvraag in te dienen.
Volgende documenten moeten verplicht toegevoegd worden bij een erkenningsaanvraag:
1. De statuten of, als die er niet zijn, de doelstellingen van de vereniging.
2. De lijst van de bestuursleden (min. 3) met hun naam en adres, telefoonnummer en e-mail adres.
3. Opgave van het aantal leden met de naam, voornaam en adres van elk lid.
4. Een overzicht, samen met de nodige bewijsstukken, van de activiteiten gerealiseerd tijdens het vorige
kalenderjaar.
Vóór eind augustus beslist het college van burgemeester en schepenen over de erkenning van de
vereniging. Dit gebeurt na advies door de themavergadering erkenning en subsidiëring van de cultuurraad.
Binnen het bestuur van de cultuurraad kan hiervoor een themavergadering opgericht worden, die het
advies voorbereidt.

6 VOORDELEN VAN DE ERKENNING
De erkenning als socio-culturele vereniging geeft recht op:
1. Gratis gebruik of gebruik tegen een gereduceerd tarief van de gemeentelijke infrastructuur.
2. Gratis ontlenen van materialen (podiumelementen, tentoonstellingspanelen, vlaggenmasten en
vlaggen, nadar, …..) via de uitleendienst (www.nijlen.be/uitleendienst.html)
3. Bepaalde logistieke ondersteuning vanuit de gemeente, indien hiervoor tijdig een aanvraag toekomt
bij het college van burgemeester en schepenen.
4. Gratis publicatie van de activiteiten in de gemeentekroniek, op de elektronische infoborden (max. 2 x
per jaar) en op de gemeentelijke website.
5. Subsidies, volgens het subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen.

7 EINDE VAN DE ERKENNING
Indien de vereniging niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 3 en 4 van dit reglement,
krijgt de vereniging een formele waarschuwing. Bij een volgende overtreding zijn er twee mogelijkheden.
1. De vereniging uit categorie 2, 3 of 4 voldoet nog wel aan de voorwaarden gesteld
binnen categorie 1 en wordt binnen deze categorie erkend.
2. De vereniging uit categorie 2, 3 of 4 voldoet niet aan voorwaarden gesteld binnen
categorie 1 en kan niet meer erkend worden als socio-culturele vereniging. Ze kan nog
wel erkend worden als Nijlense vereniging, mits voldaan is aan de voorwaarden.
Verenigingen binnen categorie 1 die niet meer voldoen aan de gestelde voorwaarden in artikel 3 en 4 van
dit reglement kunnen niet meer erkend worden als socio-culturele vereniging. Ze kan nog wel erkend
worden als Nijlense vereniging, mits voldaan is aan de voorwaarden.

8 SUBSIDIES
Het gemeentebestuur van Nijlen voorziet jaarlijks subsidies aan de erkende socio-culturele verenigingen
van Nijlen, binnen de perken van de kredieten voorzien op de gemeentebegroting. Dit gebeurt na advies
van de cultuurraad. Indien het gemeentebestuur dat advies niet volgt, dient het deze beslissing te
motiveren.
De subsidiëring gebeurt volgens een apart subsidiereglement dat hieronder volgt.

9 INWERKINGTREDING
Het erkenningsreglement socio-culturele verenigingen treedt in werking vanaf 1 januari 2018.

SUBSIDIEREGLEMENT SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN
1 ALGEMENE BEPALINGEN
Het gemeentebestuur van Nijlen kan jaarlijks subsidies verlenen aan de erkende socio-culturele
verenigingen, binnen de perken van de kredieten voorzien op de gemeentebegroting. Dit gebeurt na advies
van de Cultuurraad genoemd. Indien het gemeentebestuur dat advies niet volgt, dient het dit te motiveren.
De erkenning gebeurt volgens de voorwaarden vastgelegd in het erkenningsreglement socio-culturele
verenigingen.

2 SOORTEN SUBSIDIES
2.1 ALGEMEEN
Er zijn twee soorten subsidies:
- basissubsidies
- werkingssubsidies
Beide subsidies worden verdeeld op basis van de categorie waartoe een vereniging is ingedeeld.

2.2 BASISSUBSIDIE
De basissubsidie bestaat uit een forfaitair bedrag dat toegekend wordt aan elke vereniging die in deze
categorie valt.

2.3 WERKINGSSUBSIDIE
De werkingssubsidie wordt bepaald op basis van de activiteiten die de vereniging ontwikkelde in het
voorbije kalenderjaar. Het gaat zowel om activiteiten voor leden als activiteiten die ontwikkeld werden
voor de Nijlense bevolking. Activiteiten met een uitgesproken commercieel karakter komen niet in
aanmerking.
Voor de werkingssubsidie wordt het resterende subsidiebedrag, na aftrek van het totaal aan basissubsidies,
gebruikt. De werkingssubsidie wordt verdeeld op basis van een puntenstelsel. Hierdoor krijgt een activiteit
een aantal punten volgens de aard van die activiteit. De waarde van een punt wordt bepaald door het
totale bedrag van de werkingssubsidies te delen door het totale aantal behaalde punten van alle
verenigingen (die werkingssubsidies ontvangen) samen. De uitkomst van deze deling is de waarde van één
punt. Iedere erkende socio-culturele vereniging krijgt een subsidie toegekend ter waarde van het aantal
behaalde punten.
De toekenning van punten op basis van de activiteiten van een vereniging is er op gericht de meerwaarde
van die activiteiten voor de Nijlense gemeenschap te honoreren. Daarom wordt niet voor elk soort
activiteit een zelfde puntenaantal toegekend.

3 SUBSIDIEVERDELING PER CATEGORIE
Verenigingen worden ingedeeld in een van de hieronder beschreven categorieën, mits ze voldoen aan de
voorwaarden zoals gesteld in het erkenningsreglement voor socio-culturele verenigingen. Voor elke categorie
is er een geijkt formulier voor de aanvraag van werkingssubsidies.

3.1 CATEGORIE 1: VERENIGINGEN GERICHT OP ALGEMENE VRIJETIJDSBESTEDING
Hieronder ressorteren verenigingen gericht op een zinvolle sociale vrijetijdsbesteding met enige
culturele waarde, maar die niet ondergebracht kunnen worden bij categorie 2, 3 of 4 en niet
ondergebracht kunnen worden bij milieu, senioren, jeugd, sport of duurzaamheid zoals
hobbyverenigingen en verzamelclubs.

 BASISSUBSIDIE: € 100
 WERKINGSSUBSIDIES: verenigingen in categorie 1 kunnen enkel punten ontvangen voor vergaderingen
in het kader van de cultuurraad of de gemeente (met een cultureel karakter), infrastructuurkosten en
voor medewerking aan gemeentelijke activiteiten of activiteiten georganiseerd door de cultuurraad.
Het puntenaantal wordt bepaald op basis van een duidelijk en correct ingevuld formulier
werkingssubsidies. Enkel voor bewezen activiteiten, kunnen punten toegekend worden.

3.2 CATEGORIE 2: VERENIGINGEN GERICHT OP SOCIALE EN/OF CULTURELE VORMING
Hieronder ressorteren socio-culturele verenigingen die minimaal 2 educatieve of uitgesproken culturele
activiteiten per jaar organiseren die ook open staan voor niet-leden.
Deze activiteiten worden volledig door de vereniging zelf georganiseerd en vinden plaats in Nijlen. Het
gaat om verenigingen die in hun doelstellingen gericht zijn op de sociale en culturele ontwikkeling van
leden en publiek zoals Femma, KWB, KVLV, Pasar, Davidsfonds, …
 BASISSUBSIDIE: € 100
 WERKINGSSUBSIDIES: het puntenaantal wordt bepaald op basis van een duidelijk en correct ingevuld
formulier werkingssubsidies. Enkel voor bewezen activiteiten, kunnen punten toegekend worden.

3.3 CATEGORIE 3: VERENIGINGEN GERICHT OP AMATEURKUNSTEN EN VERENIGINGEN
MET LOUTER CULTUURSCHEPPENDE, CULTUURBEWARENDE EN
CULTUURBEVORDERENDE ACTIVITEITEN
Hieronder ressorteren verenigingen die minimaal 2 cultuurscheppende, cultuurbewarende of
cultuurbevorderende activiteiten per jaar organiseren die ook open staan voor niet-leden en plaats
vinden in Nijlen.
Eén van deze publieksactiviteiten moet volledig door de vereniging zelf georganiseerd worden. De andere
activiteit mag voor/op vraag van/samen met een andere partner gebeuren.
Het gaat om verenigingen die in hun doelstellingen gericht zijn op (amateur)kunstbeoefening, zoals
kunstkringen, theatergezelschappen, muziekverenigingen, fotografieverenigingen, literaire
genootschappen,…
 BASISSUBSIDIE: € 100
 WERKINGSSUBSIDIES: het puntenaantal wordt bepaald op basis van een duidelijk en correct ingevuld
formulier werkingssubsidies. Enkel voor bewezen activiteiten, kunnen punten toegekend worden.

3.4 CATEGORIE 4: VERENIGINGEN GERICHT OP HET BEWAREN EN ONTSLUITEN VAN
HET LOKALE ERFGOED
Hieronder ressorteren verenigingen die zich expliciet richten op het actief bewaren en ontsluiten van het
eigen lokale materiële en immateriële erfgoed door middel van publicaties of de ontwikkeling van
activiteiten.
 BASISSUBSIDIE: € 100
 WERKINGSSUBSIDIES: het puntenaantal wordt bepaald op basis van een duidelijk en correct ingevuld
formulier werkingssubsidies. Enkel voor bewezen activiteiten, kunnen punten toegekend worden.

4 AANVRAAG EN AFHANDELING
4.1 AANVRAAG
De subsidieaanvraag wordt gericht aan de Afdeling Sociaal & Vrije Tijd, Kerkstraat 4 te 2560 Nijlen. De
vereniging moet de aanvraag indienen voor de aangegeven datum. Hiervoor vult de vereniging het daartoe
bestemde formulier in, waarop men zelf het puntentotaal berekent en de nodige documenten toevoegt,
zoals aangegeven op dat formulier.

4.2 VERWERKING & GOEDKEURING
Het college van burgemeester en schepenen wijst een ambtenaar van de Afdeling Sociaal & Vrije Tijd aan
om de formulieren en bewijsstukken te controleren. Het voorstel voor de jaarlijkse subsidieverdeling wordt
voor advies voorgelegd aan de themavergadering 'erkenning en subsidiëring' van de cultuurraad.
De subsidieverdeling en het advies van de cultuurraad worden ter goedkeuring voorgelegd aan het College
van Burgemeester en Schepenen.

4.3 UITBETALING
Na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen, zal de subsidie worden uitbetaald binnen
de 60 dagen.

5 CONTROLE & BETWISTING
Alle informatie die door het College van Burgemeester en Schepenen (of de verantwoordelijke ambtenaar)
wordt gevraagd aan een vereniging i.v.m. een uit te betalen subsidie dient correct en binnen de gestelde
termijn te worden bezorgd. Indien dit niet gebeurt, mag de toelage geweigerd worden.
Het gemeentebestuur heeft het recht om ten allen tijde de door de verenigingen gegeven informatie te
controleren. Indien deze informatie niet waarheidsgetrouw werd doorgegeven, heeft het gemeentebestuur
het recht om de toelage in te houden of reeds toegekende toelagen terug te vorderen.
Bij een tweede vaststelling van misbruik, verliest de vereniging haar erkenning en wordt zij geschrapt voor
verdere subsidiëring.
Bij betwisting over de erkenning of over de toekenning van subsidies, is het mogelijk om beroep aan te
tekenen. De vereniging die zich tekort gedaan voelt, richt daartoe een gemotiveerd bezwaarschrift aan het
College van Burgemeester en Schepenen, dat hierover advies vraagt aan de cultuurraad. Indien van dit
advies afgeweken wordt, motiveert het College van Burgemeester en Schepenen deze beslissing.

6 INWERKINGTREDING
Het subsidiereglement socio-culturele verenigingen treedt in werking vanaf 1 januari 2018.

