GEMEENTEBESTUUR VAN AS, Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 AS  089 65 12 70 fax 089 65 12 71
e‐mail: gemeente@as.be
provincie Limburg
arrondissement Hasselt

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 13 OKTOBER 2011
AANWEZIG:

de heer Miel CRAEGHS, burgemeester,
de heren Tom SEURS, Jo SANTERMANS, Marc BERGMANS en mevrouw Kathleen DE CLEENE, schepenen,
de heren Jean MARTENS, Luc NIJS, Nico KNEVELS, Valeer HOOGMARTENS, mevrouw Nathalie VAN MELE, de
heren Ben KNOOPS, Guido HOOGMARTENS, mevrouw Nele STEEGMANS, mevrouw Jacqueline SCHRIJVERS,
de heer Leo DEGRAEVE, mevrouw Marleen KIGGEN, mevrouw Marleen CROES en mevrouw Marina HANOT,
raadsleden,
de heer Jos TRUYEN, voorzitter en mevrouw Wendy PEETERS, wnd. gemeentesecretaris.

DAGORDE: GOEDKEURING AANGEPAST SUBSIDIEREGLEMENT CULTUURRAAD
DE GEMEENTERAAD:
Gelet op de nieuwe gemeentewet en de onderrichtingen terzake;
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 117 en 120;
Gelet op het decreet d.d. 2001‐07‐13 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 2002‐01‐11 ter uitvoering van het decreet d.d. 2001‐07‐13 houdende
het stimuleren van een integraal en kwalitatief lokaal cultuurbeleid;
Gelet op de omzendbrief van het provinciebestuur van Limburg, 2de Directie, 4de Afdeling B, refertenr.
2048/485.13/FB/LV/JP d.d. 1984‐12‐03, houdende onderrichtingen bij de toekenning en de controle op de toekenning en
op de aanwending van sommige toelagen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 1986‐12‐18 houdende goedkeuring van het gemeentelijk
subsidiereglement voor de erkende verenigingen voor sociaal‐cultureel werk, waaraan uitwerking werd verleend door de
heer gouverneur op 1987‐03‐11 en aanpassingen ingevolge gemeenteraadsbeslissingen d.d. 7 september 1989 en 8
oktober 1992;
Gelet op de door de gemeenteraad d.d. 4 september 1997 goedgekeurde vereenvoudigde versie van het nieuw
subsidiereglement;
Gelet op de door de gemeenteraad d.d. 29 juni 2000 goedgekeurde aangepast subsidiereglement;
Overwegende dat Curas thans een reglementswijziging wenst door te voeren met het oog op onder meer de
vereenvoudiging van de administratie van de verenigingen en grotere transparantie met betrekking tot de structuur
(vereenvoudiging van de groepen);
Gelet op het voorstel van de gemeentelijke culturele raad welke wijziging besproken werd in de algemene vergadering
d.d. 1999‐02‐08 en goedgekeurd werd door de algemene vergadering d.d. 1999‐06‐27;
Gelet op de onderzoeken door de ‘werkgroep aanpassing subsidiereglement’ van de Curas d.d. 2010‐01‐18, 2010‐03‐09
en 2010‐03‐30 van het huidige reglement en hun advies en voorstel inzake de aanpassing hiervan;
Overwegende dat de werkgroep bij het voorliggend definitieve ontwerp rekening heeft gehouden met alle bemerkingen
en suggesties die ze vanuit zowel de culturele verenigingen als het bestuur heeft mogen ontvangen;
Gelet op de besprekingen ten gronde op de algemene vergaderingen van de Curas d.d. 2010‐02‐22, 2010‐05‐10 en 2010‐
10‐04;
Gelet op de goedkeuring van het voorstel op de algemene vergadering van de Curas d.d. 2010‐10‐04;

Overwegende dat de culturele verenigingen overeenkomstig deze besprekingen in het werkjaar 2010‐2011 hun
activiteiten hebben aangekondigd en georganiseerd;
Overwegende dat het definitieve ontwerp een correcte verdeling van de subsidies beoogt over de verschillende culturele
verenigingen met respect voor de wettelijke bepalingen terzake en met het oog op de administratieve vereenvoudiging,
transparantie en de beginselen van een behoorlijk, modern bestuur;
Met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen bij 0 onthoudingen;

BESLUIT:
Art. 1

Het aangepaste subsidiereglement van de Curas wordt goedgekeurd met ingang van het culturele werkjaar 2010‐
2011.

aldus gedaan in zitting op datum als boven
namens de gemeenteraad
(get.) Wendy Peeters
wnd. gemeentesecretaris

(get.) Jos Truyen
voorzitter gemeenteraad

voor eensluidend uittreksel
in opdracht:

Wendy Peeters
wnd. gemeentesecretaris

Jos Truyen
voorzitter gemeenteraad

NIEUW SUBSIDIEFORMULIER CULTURELE VERENIGINGEN
1. Ledenaantal
Je krijgt punten voor elk actief lid (geen ere- of louter steunende leden) dat
 sedert minstens 31.08 van het jaar voorafgaand aan het indienen van het
subsidieformulier aangesloten is bij je vereniging,
wat ?
 sedert minstens 31.08 van het jaar voorafgaand aan het indienen van het
subsidieformulier gedomicilieerd is in de gemeente As.
punten

bewijs ?

3 punten per lid dat aan de bovenstaande voorwaarden voldoet
Een ledenlijst met vermelding van de namen en adressen van de aangesloten actieve
leden.

2.Deelname aan de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen van de Cultuurraad en
werkgroepen of afvaardiging CurAs binnen een gemeentelijk orgaan
Jaarlijks zijn er minimum 2 algemene vergaderingen. Daarnaast kan een vereniging ook
een afgevaardigde hebben binnen het dagelijks bestuur van de CurAs, die meerdere
malen per jaar vergadert. Deelname aan één van deze vergaderingen wordt beloond.
wat ?
Let wel ! Omdat de algemene vergaderingen tot doel hebben de betrokkenheid van alle
verenigingen bij algemeen cultuurbeleid te verhogen, wordt afwezigheid op de
vergaderingen ook gesanctioneerd.
 om geldig aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering moet de vereniging
vertegenwoordigd zijn door minimum 1 lid van zijn vereniging gedurende de helft
van de agendapunten van de vergadering.
Al geniet dit wel de voorkeur omwille van de continuïteit, is er geen vaste
afvaardiging meer vereist, elk lid kan de vereniging vertegenwoordigen
(aanwezigheid is belangrijker dan vaste afvaardiging). De vereniging mag 2
afgevaardigden sturen om de vergadering bij te wonen, zij krijgt evenwel slechts
éénmaal punten hiervoor.
 in het Dagelijks Bestuur zitten enkel vaste afgevaardigden, die door de Algemene
Vergadering werden verkozen. Hier is geen vervanging mogelijk. Om geldig aanwezig
te zijn op de bestuurlijke vergaderingen, moet de vaste afgevaardigde minstens de
helft van de agendapunten op de vergadering hebben bijgewoond.
 Het Dagelijks Bestuur werkt vooral adviserend en niet organiserend.
Niettegenstaande zijn er jaarlijks enkele activiteiten die georganiseerd of ondersteund worden door de CurAs. De leden van het Dagelijks Bestuur engageren zich
niet alleen om de periodieke vergaderingen van de CurAs bij te wonen doch tevens
om hun steentje bij te dragen in de organisatie van deze activiteiten en dus de
vergaderingen van de desbetreffende werkgroepen bij te wonen. Ook in het
beheersorgaan van de socio-culturele infrastructuur en de werkgroep projectsubsidiereglement zit een afgevaardigde van de CurAs.

punten

bewijs ?

Aanwezigheid op de vergaderingen worden beloond :
 100 punten per Algemene Vergadering
 200 punten per Bestuursvergaderingen
 maximum 2.000 punten voor aanwezigheid op alle bestuursvergaderingen
 100 punten per aanwezigheid als afgevaardigde van CurAs in een werkgroep met
een maximum van 500 punten
Afwezigheid op de Algemene Vergadering wordt gesanctioneerd door :
 200 minpunten per afwezigheid op de Algemene Vergadering
/

3. Deelname aan activiteiten van de CurAs

wat ?

De CurAs organiseert of ondersteunt jaarlijks een klein aantal activiteiten. Zij vraagt
hierbij de steun van aangesloten verenigingen van de CurAs. De deelnemende vereniging
participeert aan de voorbereidende vergaderingen en levert een essentiële bijdrage aan
het evenement. Deelname aan het opbouwen en/of afbreken van een CurAsactiviteit
met minstens 4 mensen van de vereniging zonder bijkomende deelname in de activiteit.
Jaarlijks zullen de activiteiten die voor deze rubriek in aanmerking komen, op het
subsidieformulier vermeld staan.



punten

bewijs ?

2.000 punten per effectieve deelname
500 punten voor deelname aan de opbouw en/of afbraak van een activiteit van
de CurAs

/

4. Activiteiten gepresteerd bij een activiteit van de gemeente of een andere vereniging
Het betreft activiteiten die :
 te maken hebben met de algemene doelstelling van de vereniging
 uitgevoerd worden op vraag van de gemeente, een gemeentelijke dienst of een
wat ?
andere vereniging aangesloten bij één van de adviesraden van de gemeente As,
 gericht zijn op een breed publiek (niet enkel voor leden van de ene of andere
vereniging)
 minstens 30 minuten duren
 minstens aangekondigd zijn als nevenactiviteit en/of gastoptreden op de
algemene affiche van de betreffende activiteit en/of aangekondigd in het
ledenblad of ledenmailing
 geen andere subsidie vanuit de gemeente hebben ontvangen.
punten

1.000 punten
kopie van de aankondiging op affiche en/of in het ledenblad of ledenmailing

bewijs ?
5. Jubileumvieringen
Verenigingen die een voor hen belangrijk jubileumjaar vieren en ter gelegenheid hiervan
een bijzondere activiteit organiseren voor een breed publiek in de gemeente As,
ontvangen een bijzondere subsidie hiervoor.
wat ?
De jubileumactiviteit moet minstens aangekondigd zijn in de culturele
activiteitenagenda (website) van de gemeente As en uiteraard hebben plaatsgevonden.
Je mag, zoals bij de andere activiteiten, voor je jubileum geen andere subsidie vanuit
de gemeente hebben ontvangen.
punten

2.000 punten
/

bewijs ?
6. Eigen activiteiten voor een breed publiek
Het betreft activiteiten die :
 te maken hebben met de algemene doelstelling van de vereniging
 georganiseerd zijn door de vereniging zelf
wat ?
 gericht zijn op een breed publiek (en niet enkel voor de leden)
 plaatsvinden in de gemeente As
 minstens aangekondigd zijn in de culturele activiteitenagenda (website) van de
gemeente As en uiteraard hebben plaatsgevonden
 geen andere subsidie vanuit de gemeente hebben ontvangen.
2.000 punten

punten
/
bewijs ?
7. Eigen (kleine) activiteiten voor eigen leden
Het betreft activiteiten die :
 te maken hebben met de algemene doelstelling van de vereniging
 georganiseerd zijn door de vereniging zelf
wat ?
 uitsluitend bestemd zijn voor de leden, inclusief hun partners of familie
 geen periodieke gebeurtenis is, die kan gelijkgesteld worden met repetities of
hobbybeoefening onder punt 12
 plaatsvinden in de gemeente As
 aangekondigd zijn via mailing of het ledenblad
 geen andere subsidie vanuit de gemeente hebben ontvangen.
punten

500 punten
met een maximum van 3.000 punten
kopie van de mailing of de aankondiging in het ledenblad.

bewijs ?
8. Vorming voor een breed publiek
De vorming moet :
 betrekking hebben op de algemene doelstelling van de vereniging
 georganiseerd zijn door de vereniging zelf
wat ?
 gericht zijn op een breed publiek
 plaatsvinden in de gemeente As
 minstens aangekondigd zijn in de culturele activiteitenagenda (website) van de
gemeente As en uiteraard hebben plaatsgevonden
 geen andere subsidie vanuit de gemeente hebben ontvangen.
punten

500 punten
met een maximum van 3.000 punten
/

bewijs ?
9. Vorming voor eigen leden
De vorming moet :
 betrekking hebben op de algemene doelstelling of de algemene werking van de
vereniging
wat ?
 georganiseerd zijn door de vereniging zelf
 geen periodieke gebeurtenis is, die kan gelijkgesteld worden met repetities of
hobbybeoefening onder punt 12
 uitsluitend bestemd zijn voor de leden, inclusief hun partners of familie
 plaatsvinden in de gemeente As
 aangekondigd zijn via mailing of het ledenblad
 geen andere subsidie vanuit de gemeente hebben ontvangen.
punten

100 punten
met een maximum van 600 punten
kopie van de mailing of de aankondiging in het ledenblad.

bewijs ?
10. Groepsbezoeken voor een breed publiek

wat ?

punten

Het groepsbezoek moet :
 betrekking hebben op de algemene doelstelling van de vereniging
 door de vereniging zélf worden georganiseerd (niet door een overkoepelende of
enig andere vereniging waarbij gewoon kan aangesloten worden)
 gericht zijn op een breed publiek
 minstens aangekondigd zijn in de culturele activiteitenagenda (website) van de
gemeente As en uiteraard hebben plaatsgevonden
 geen andere subsidie vanuit de gemeente hebben ontvangen.
500 punten
met een maximum van 3.000 punten
/

bewijs ?
11. Groepsbezoeken voor eigen leden
Het groepsbezoek moet :
 betrekking hebben op de algemene doelstelling van de vereniging
 door de vereniging zélf worden georganiseerd (niet door een overkoepelende of
wat ?
enig andere vereniging waarbij gewoon kan aangesloten worden)
 uitsluitend bestemd zijn voor de leden, inclusief hun partners of familie
 aangekondigd zijn via mailing of het ledenblad
punten

100 punten
met een maximum van 600 punten
kopie van de mailing of de aankondiging in het ledenblad.

bewijs ?
12. Repetities of repetitieve activiteiten
Je vereniging heeft recht op een vastgelegd puntenaantal wanneer
 de vereniging, in het kader van haar algemene doelstelling, gedurende het hele
jaar door op regelmatige tijdstippen (minstens 6x per jaar) repetities of
wat ?
repetitieve activiteiten organiseert zoals:
1. repetities van zangkoren, fanfares, trommelkorpsen, toneelverenigingen,
dans & gym,…
2. handwerk, bloemschikken, kaarten,…
3. regelmatig bijwerken van archief of samenstellen van een dialectboek e.d.
4. Vervolmaken in een creatieve bezigheid zoals bv. houtsnijwerk,
schilderen,…
punten

700 punten
/

bewijs ?

