Reglement houdende de erkenning en
de subsidiëring van culturele
verenigingen van Lier
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 november
2019

A. Erkenning van een culturele vereniging
Artikel 1. Algemene bepalingen
Het gemeentebestuur van Lier kan jaarlijks subsidies verlenen aan de erkende culturele verenigingen van Lier,
binnen de perken van de kredieten voorzien in het gemeentebudget. Dat gebeurt na advies van de Koepel voor
het Liers Cultuurbeleid. Indien het gemeentebestuur dat advies niet volgt, dient het dit te motiveren.
De erkenning en de subsidiëring gebeuren volgens de voorwaarden die in dit reglement zijn vastgelegd.
Artikel 2. Toepassingsgebied
Dit reglement is enkel van toepassing op de plaatselijke culturele verenigingen. Hiermee worden de verenigingen
bedoeld die in Lier activiteiten uitoefenen die behoren tot de culturele aangelegenheden. De voertaal is
Nederlands.
Verenigingen die via een andere weg subsidies ontvangen van de stad voor hun activiteiten kunnen voor deze
activiteiten geen subsidies meer ontvangen via dit reglement, bijvoorbeeld van: de gemeentelijke sportraad, de
gemeentelijke jeugdraad, de culturele raad van een andere gemeente, of die op een andere wijze door de stad
worden betoelaagd, zoals een projectsubsidie (artikel 7).
Artikel 3. Erkenning
Na gunstig advies door de Koepel voor het Liers Cultuurbeleid wordt de erkenning ter kennis gebracht aan het
College van Burgemeester en Schepenen. De vereniging wordt ingedeeld in één van de vier deelraden
(sociocultureel / muziek- en podiumkunsten / erfgoed en beeldende kunsten / toerisme).
3.1 Erkenningvoorwaarden: Om erkend te worden en te blijven moet een vereniging voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- activiteiten uitoefenen die het culturele leven in Lier bevorderen, met inbegrip van cultuurspreiding, de
permanente vorming en de vrijetijdsbesteding.
de organisatie, vereniging of instelling dient haar actieve culturele werking hoofdzakelijk te ontplooien op het
grondgebied van de gemeente Lier. Deze actieve culturele werking dient door de organisatie, vereniging of
instelling aangetoond te worden door het voorleggen van de statuten van de vereniging of een ander document,
waaruit de oprichting en de doelstellingen of de werking van de vereniging blijkt.
de organisatie, vereniging of instelling dient haar administratieve zetel in Lier te hebben en te bewijzen dat
minstens de helft van de bestuursleden in Lier woont. Van de laatste voorwaarde kan de Koepel voor het Liers
Cultuurbeleid, bij gemotiveerde beslissing, een afwijking toestaan.
verenigingen met commerciële doeleinden kunnen niet als culturele vereniging erkend worden.
Een vereniging komt in aanmerking voor erkenning na 1 jaar culturele werking.
3.2 Erkenningaanvraag: De vereniging moet een aanvraag tot erkenning indienen via www.uitinlier.be. Met
bijgevoegd:
1. een kopie van de statuten of, als die er niet zijn, de doelstellingen van de vereniging;
2. een lijst van de bestuursleden met hun naam en adres;
3. een beknopt verslag van het afgelopen werkingsjaar.
3.3 Voordelen van de erkenning: De erkenning als culturele vereniging geeft recht op:
1. de faciliteiten opgesomd in het huishoudelijk reglement en tariefreglement voor de huur en het gebruik van
stedelijke lokalen en accommodaties en gebruik van materialen van de gemeente onder bepaalde voorwaarden;
2. subsidies voor de werking van de vereniging.
Artikel 4. Vereisten
De vereniging dient zich te houden aan het organiek reglement van de Koepel voor het Liers Cultuurbeleid,
alsook aan het huishoudelijk reglement van de deelraad waartoe ze behoort.
Artikel 5. Sancties
5.1 Wanneer vastgesteld wordt dat een vereniging niet meer beantwoordt aan de hiervoor gestelde criteria, kan
de Koepel voor het Liers Cultuurbeleid de erkenning intrekken. De gemotiveerde beslissing wordt binnen de acht

dagen ter kennis gebracht bij aangetekende brief gericht aan de administratieve zetel van de vereniging, nadat
haar voorzitter, behoorlijk opgeroepen, gehoord werd door de bestuursleden van de Koepel.
5.2 Is een aangeduide afgevaardigde of zijn/haar plaatsvervanger van een vereniging driemaal zonder
verontschuldiging afwezig op een algemene vergadering van de Koepel voor het Liers Cultuurbeleid en/of deze
van een deelraad waar zijn/haar vereniging werd bij ingedeeld, geeft de voorzitter van de Koepel hiervan kennis
bij aangetekend schrijven aan de voorzitter van deze vereniging. Zo de vereniging bij een volgende algemene
vergadering niet vertegenwoordigd is, heft dit van rechtswege de erkenning op.
B. Subsidiëring van de erkende culturele verenigingen.
Artikel 6 Subsidies
Er zijn drie soorten subsidies:
1. basissubsidie,
2. werkingssubsidie,
3. projectsubsidie.
Om op de eerste en/of tweede subsidie recht te hebben moet er respectievelijk voldaan worden aan artikel 6.1
en/of 6.2, de derde aan artikel 7.
6.1 Basissubsidie: Erkende verenigingen krijgen jaarlijks een forfaitair bedrag van tachtig euro (80,00 euro) als
basissubsidie, behalve indien zij via een andere weg subsidies ontvangen, zoals bepaald in art. 2 of wanneer zij
in hun toetredingsformulier afstand van betoelaging hebben gedaan.
Een erkende vereniging, die afstand gedaan heeft van betoelaging, kan een schriftelijk verzoek
indienen bij de Koepel voor het Liers Cultuurbeleid om vanaf het eerstkomende werkingsjaar
betoelaagd te worden. Zij blijft wel het recht behouden om gebruik te maken van andere
faciliteiten, zoals ondermeer het ontlenen van materialen, enz…
6.2 Werkingssubsidies:
Elke erkende culturele vereniging, behalve zij die in hun toetredingsformulier afstand van
betoelaging heeft gedaan, kan ook een werkingssubsidie bekomen. Deze wordt toegekend op basis van de
activiteiten die zij ontwikkelde in het voorbije werkjaar, dat loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Behoudens de omkaderingsactiviteiten, vermeld in 6.2.4.a, komen hierbij de activiteiten in aanmerking die
openstaan voor de leden en/of de Lierse bevolking. Activiteiten met een uitgesproken commercieel karakter
komen echter niet in aanmerking.
6.2.1 Verdeling werkingssubsidie:
Voor de werkingsubsidie wordt het totaal begrote subsidiebedrag min de totale toegekende basissubsidie
gereserveerd. De werkingssubsidie wordt verdeeld op basis van een
puntenstelsel. Elke activiteit krijgt een aantal punten toegekend, zoals hierna nader omschreven.
De waarde van één punt wordt bekomen door het totale bedrag van de werkingssubsidie te delen door het totale
aantal behaalde punten van alle verenigingen samen.
Iedere erkende vereniging, die erom gevraagd heeft, ontvangt een subsidie gelijk aan het aantal punten dat zij
gedurende het werkingsjaar heeft behaald, vermenigvuldigd met de toegekende waarde per punt.
Zo het product de vijfhonderd euro overschrijdt, wordt het herleid tot dit bedrag. Het eventueel aldus ontstane
resterend saldo, waarvoor opnieuw een waarde per punt wordt berekend, wordt verdeeld onder de erkende
verenigingen wiens werkingssubsidie beneden dit maximum bedrag ligt.
6.2.2 Aanvraag tot het bekomen van een werkingssubsidie: Om een werkingssubsidie te kunnen ontvangen
moet een aanvraag ingediend worden via www.uitinlier.be.
Bij de aanvraag voegt de vereniging volgende documenten:
•
een lijst van de bestuursleden van het werkingsjaar met naam en adres;
•
een kopie van de statuten, zo deze in de loop van het jaar gewijzigd werden;
•
alle mogelijke documenten die het effectief plaatsvinden van de vermelde activiteiten staven, zoals:
uitnodigingen, affiches, folders, krantenknipsels;
•
een kopie van de tijdens het werkingsjaar, via post of een ander medium, verspreide ledenbladen (met
artikels en aankondigingen) of een gelegenheidsuitgave. Hiervoor komen niet in aanmerking de gewone
uitnodigingen voor vergaderingen of activiteiten.
6.2.3 Indienen van het subsidiedossier:
De aanvraag tot subsidiëring, waaraan alle bewijsstukken zijn toegevoegd, dient uiterlijk op 31 januari ingediend
te zijn.
Na controle en goedkeuring door de Koepel voor het Liers Cultuurbeleid wordt de waarde berekend. De
resultaten worden medegedeeld aan het College van Burgemeester en Schepenen, die opdracht geeft tot
uitbetaling van de subsidie.
6.2.4 Indeling van het puntenstelsel:
De toekenning van punten op basis van de activiteiten van een vereniging is erop gericht de meerwaarde van die
activiteiten voor de Lierse gemeenschap te honoreren. Daarom wordt niet voor elke soort van activiteit een zelfde
puntenaantal toegekend, vandaar de onderverdeling in vier rubrieken:
a. Omkadering

b. Activiteiten
c. Vorming
d. Communicatiemiddelen.
a. Omkadering wordt onderverdeeld in:
1. Aantal effectieve leden dat de vereniging telde tijdens het werkingsjaar:
- tot 19 leden = 5 punten,
- van 20 tot 99 leden = 10 punten,
- vanaf 100 en meer leden = 15 punten.
2. Aanwezig zijn op algemene vergadering van de Koepel voor het Liers Cultuurbeleid of de Deelraad waarbij de
erkende vereniging is ingedeeld:
-10 punten per vergadering. Maximaal worden 6 bijeenkomsten gesubsidieerd, hetzij 3 algemene
informatievergaderingen van de Koepel en 3 vergaderingen van de Deelraad.
3. UiTPAS
- Is de vereniging UiTPASpartner? = 100 punten
- Heeft de verenigingen leden die houder zijn van een UiTPAS met Kansentarief? = 50 punten per lid

b. Activiteiten: Komen in aanmerking alle door de erkende vereniging zelf georganiseerde activiteiten, al dan niet
in samenwerking met één of meerdere andere verenigingen, voor zover ze niet gehonoreerd worden met een
projectsubsidie of een bijzondere subsidie.
-10 punten per activiteit. Per jaar worden maximum 30 activiteiten gesubsidieerd.
c. Vorming: Heeft de vereniging zelf lessen of vormingsactiviteiten georganiseerd of er aan deelgenomen geeft dit
recht op:
-5 punten. Per jaar komen 5 vormingsactiviteiten in aanmerking.
d. Communicatiemiddelen: Zo de erkende vereniging tijdens het werkingsjaar ledenbladen met artikels en
aankondigingen of een gelegenheidsuitgave heeft verspreid aan haar leden of uitgegeven, het medium doet niets
ter zake, geeft dit recht op:
-5 punten. Maximum 10 uitgaven komen in aanmerking, vallen niet onder deze noemer de gewone uitnodigingen
voor vergaderingen of activiteiten.
C. Regels betreffende het bekomen van een projectsubsidie:
Artikel 7. Projectsubsidie:
Ten behoeve van de projectsubsidie wordt er jaarlijks in het gemeentebudget een minimum van 7.440 euro
ingeschreven bestemd voor het verlenen van subsidies aan culturele samenwerkingsprojecten.
7.1 Toepassingsgebied:
a. Komen in aanmerking voor een projectsubsidie:
•
Samenwerkingsverbanden tussen culturele verenigingen, waarvan minstens één Lierse vereniging zoals
bepaald in paragraaf b. van dit artikel.
•
Samenwerkingsverbanden tussen (een) Lierse culturele vereniging(en) zoals bepaald in paragraaf b van dit
artikel en het Liers Cultuurcentrum.
•
Samenwerkingsverbanden tussen (een) Lierse culturele vereniging(en) zoals bepaald in paragraaf b van dit
artikel en (een) andere Lierse culturele stedelijke instelling(en).
•
Samenwerkingsverbanden tussen (een) Lierse culturele vereniging(en) zoals bepaald in paragraaf b van dit
artikel en minstens 2 particulieren of één of meerdere Lierse onderwijsinstellingen.
b. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder ‘Lierse vereniging’ verstaan :
Elke vzw of feitelijke vereniging met een secretariaat in de Stad Lier, een werking in hoofdzaak gericht op de
Lierse bevolking en met als doelstelling het verrichten van cultureel werk. Bovendien dient minstens één van de
deelnemende verenigingen een erkende culturele vereniging van Lier te zijn.
7.2 Definitie van het project:
a. Inhoud: Een project is een uitzonderlijke, liefst multidisciplinaire activiteit (of geheel van activiteiten), die
beperkt is in tijd en een kwalitatieve meerwaarde biedt aan het Lierse culturele leven.
Verder dient het project:
•
gericht te zijn op de creatie van podium- of kunstactiviteiten;
en/of
•
gericht te zijn op educatieve culturele werking en cultuurspreiding bij specifieke doelgroepen;
en/of
•
vernieuwend en/of experimenteel te zijn, duidelijk buiten het normale verenigingsleven te staan en tot
confrontatie met of participatie aan een kunstvorm (o.a. instrumentale en vocale muziek, beeldende kunst,
toneel, kleinkunst, cabaret, mime, dans) aan te zetten, m.a.w. een duidelijk artistiek vernieuwend karakter
hebben.
b. Bijkomende voorwaarden
•
de activiteit wordt ingericht op het grondgebied van Lier;
•
de activiteit is toegankelijk voor elke geïnteresseerde;
•
de activiteit is niet van commerciële aard (heeft niet tot doel winst te maken).

7.3.1. Procedure:
a. Aanvraag: De aanvraag voor een projectsubsidie moet gebeuren via www.uitinlier.be
b. Tijdstip van indiening: De aanvraag wordt ingediend vóór 1 april voor producties en manifestaties die
gerealiseerd worden in de tweede helft van het lopende kalenderjaar en vóór 1 oktober voor producties en
manifestaties die uitgevoerd worden in de eerste helft van het daarop volgende kalenderjaar.
c. Inhoud verzoek: De aanvraag bevat de volgende gegevens:
•
de identificatiegegevens van de deelnemende verenigingen, instellingen of particulieren opgesomd in art.
7.1.b en hun vertegenwoordiger;
•
het rekeningnummer van de initiatiefnemende vereniging of haar vertegenwoordiger;
•
een kopie of een exemplaar van het Belgisch Staatsblad waarin de statuten gepubliceerd werden, indien de
vereniging(en) rechtspersoonlijkheid bezit(ten);
•
een omschrijving van het project, met vermelding van inhoud, doelstellingen en doelgroep(en);
•
praktische gegevens : plaats, data en uren van de uitvoering van het project, eventueel toegangsprijzen;
•
een gedetailleerde begroting van inkomsten (o.m. andere subsidies, sponsoring en eigen inkomsten) en
uitgaven.
7.3.2. Vereiste vermelding: De organisator dient in alle publicaties met betrekking tot het project, zoals circulaires,
publiciteit, uitnodigingen, affiches, programma’s, persberichten enz., de ondersteuning door het stadsbestuur
duidelijk leesbaar te vermelden.
7.4. Verloop procedure:
Binnen de drie maanden volgend op de aanvraag, beslist het College van Burgemeester en Schepenen op basis
van een gemotiveerd advies van de Koepel voor het Liers Cultuurbeleid, over het al dan niet toekennen van de
subsidie. De beslissing wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de aanvrager(s). Bij afwijking van het advies
wordt de motivatie hiervoor eveneens schriftelijk meegedeeld aan de Koepel voor het Liers Cultuurbeleid.
De uitbetaling van de subsidie gebeurt in principe na realisatie van het project. Het College van Burgemeester en
Schepenen beslist hiertoe na ontvangst en goedkeuring van een evaluatieverslag waarin een volledige balans is
opgenomen.
Dit verslag moet binnen de twee maanden na de realisatie van het project worden toegezonden met toevoeging
van :
a) bewijsstukken waarop de medewerking van het Stadsbestuur vermeld staat, zoals affiches, uitnodigingen,
persberichten,… (zie art. 7.3.2);
b) kopies van de facturen.
7.5. Subsidiebedrag:
De ondersteuning bestaat uit een subsidie die niet hoger kan zijn dan 50% van de effectieve kost (op basis van
de vooropgestelde begroting) van het project, echter gelimiteerd tot 1240,00 euro.
Eventueel kan de vereniging vragen dat maximaal 50% van de subsidie als voorschot wordt uitbetaald, mits
duidelijke budgettering en voorlegging van facturen voor een minimumbedrag van 250,00 euro.
De subsidie kan slechts 1 maal per jaar worden toegekend aan dezelfde vereniging(en).
7.6. Controle:
Het College van Burgemeester en Schepenen en de Koepel voor het Liers Cultuurbeleid kunnen ten allen tijde
controle laten uitvoeren op de verwezenlijking van het project. Bovendien moet de organisator aan het
stadsbestuur en de voorzitter van de Koepel voor het Liers Cultuurbeleid een uitnodiging voor de activiteit(en)
sturen.
Als blijkt dat een vereniging onjuiste gegevens heeft verstrekt of de activiteit(en) op essentiële punten heeft
gewijzigd t.o.v. de aanvraag en daardoor onterecht een subsidie heeft toegekend gekregen of één van de
voorwaarden tot het bekomen van de projectsubsidie niet heeft nageleefd, kan het College van Burgemeester en
Schepenen de toezegging van de subsidie intrekken en - zo er reeds uitkeringen hebben plaatsgevonden – deze
terugvorderen. Die vereniging kan in de toekomst geen aanspraak meer maken op een projectsubsidiëring.
Artikel 8. Overgangsbepaling:
Bij wijze van overgangsmaatregel zal dit reglement reeds van toepassing zijn voor de berekening van de
werkingssubsidies 2019.
De aanvraagformulieren met betrekking tot de subsidie van 2020, dienen bij wijze van uitzondering uiterlijk op 15
maart 2020 toe te komen bij Uit in Lier.
Dit reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 november 2019 treedt in werking op de vijfde dag na
de bekendmaking.

