KORTE TOELICHTING BIJ DE NIEUWE REGELGEVING

Toelichting voor lokale verenigingen bij de verordening nr. 15‐06 houdende het ondersteunen van sociaal‐
cultureel werk en praktijken en het collegebesluit nr. 20152016‐0442 houdende de uitvoering van de
verordening

Ontmoeting, ontspanning en ontplooiing zijn de hoekstenen van sociaal‐cultureel werk. Een sociaal‐culturele
vereniging brengt mensen samen (ontmoeting) om van een toneelvoorstelling te genieten, samen te kaarten,…
(ontspanning) of zelf te acteren, zingen, filosoferen, anderen te overtuigen,… (ontplooiing). Sociaal‐culturele
praktijken ontwikkelen zich voornamelijk in de vrije tijd en zijn per definitie niet school‐ of werk gebonden. De
verordening en het collegebesluit regelen enkel de ondersteuning van sociaal‐cultureel volwassenenwerk.
Erkenning
Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie erkent lokale verenigingen op basis van een
aanvraagdossier dat uiterlijk op 30 september wordt ingediend en waaruit blijkt dat zij voldoen aan volgende
voorwaarden:







De vereniging onderschrijft de principes en de regels van de democratie en van het Europees Verdrag
van de Rechten van de Mens en past ze toe in haar werking
De vereniging gebruikt het Nederlands in alle communicatie, inclusief tijdens de activiteiten
De activiteiten richten zich naar een in hoofdzaak Brussels publiek
De activiteiten vinden voornamelijk plaats in het tweetalige gebied Brussel‐Hoofdstad
De vereniging heeft haar adres in het Brussels hoofdstedelijk gewest
De vereniging mag geen winst nastreven

Dossiers die na 30 september toekomen, worden niet meer behandeld. Het is dus belangrijk om tijdig een
dossier in te sturen.
De nieuwe regelgeving maakt geen onderscheid tussen lokale en bovenlokale verenigingen.

Subsidiëring
Enkel erkende lokale verenigingen die per werkjaar minstens 3 ‘open’ activiteiten organiseren, komen in
aanmerking voor subsidies.
Activiteiten zijn pas ‘open’ als iedereen er welkom is en ze dus op voorhand aan een ruim publiek (en aan de
administratie) werden aangekondigd.
Subsidies worden toegekend volgens de meerwaarde van uw werking voor de stad. Om die te bepalen worden
de activiteiten getoetst aan volgende criteria:







zijn je activiteiten gericht naar een breed of bijzonder publiek
durf je te experimenteren, nieuwe wegen in te slaan
werk je actief samen met anderen
organiseer je regelmatig of heel veel activiteiten
organiseer je zelf activiteiten of pik je eerder in op het aanbod van anderen
blijkt er een maatschappelijk engagement uit je activiteiten
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Als de meerwaarde van de werking voor de stad is vastgesteld, wordt een subsidie van 500, 1.000 of 1.500 EUR
toegekend.
Verenigingen blijven voor de (resterende) duur van de beleidsplanperiode erkend en gesubsidieerd als de
administratie vaststelt dat de vereniging actief blijft. De vereniging houdt de administratie dus op voorhand op
de hoogte van alle geplande activiteiten.

Opvolging
Eenmaal erkend krijgt elke vereniging voortaan jaarlijks uiterlijk op 30 september een door de administratie
ingevuld opvolgingsdossier met het overzicht van de georganiseerde activiteiten en een voorstel van
subsidiebedrag voor de jaarwerking. De vereniging krijgt dan een maand de tijd om het dossier desgewenst aan
te vullen en/of bezwaar aan te tekenen tegen het voorgestelde subsidiebedrag. Het College van de VGC beslist
op basis van het advies van de administratie en met kennis van het standpunt van de betrokken vereniging.

Meer informatie:
Vraag het volledige subsidiereglement aan:
‐ via www.vgc.be > subsidies en dienstverlening > cultuur >jaarwerkingssubsidie amateurkunsten en
sociaal‐cultureel werk
‐ via sociaalcultureelwerk@vgc.be
‐ bij de dienst Sociaal‐Cultureel Werk : 02/563.05.83
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