
Reglement: District Ekeren - Ondersteuning
voor werking van cultuurverenigingen

1. Definities
In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:

• VVeerreenniiggiinngg:: Een groep vrijwilligers die, zonder winstbejag, activiteiten organiseert voor een groep
mensen. Het kan zowel gaan om een vereniging met rechtspersoonlijkheid (vzw) of een feitelijke
vereniging.

• SSoocciioo--ccuullttuurreellee  wweerrkkiinngg:: Een socio-culturele werking beoogt kennis, inzicht en vaardigheden te
ontwikkelen in functie van een bredere ontplooiing in de samenleving, en dit via vrijwillig engagement van
volwassenen.

• KKuunnsstteenn:: Artistieke resultaten van iedereen die actief is in een kunstdiscipline, gaande van muziek,
theater, dans, literatuur tot beeldende kunst.

• CCuullttuuuurrvveerreenniiggiinngg::  :: Overkoepelende term van socio-culturele verenigingen en verenigingen voor
kunsten.

• DDiissttrriiccttssaaccttiivviitteeiitt:: Een openbare, samenhangende en resultaatsgerichte activiteit op initiatief en
coördinatie van het district Ekeren.

2. Ingangsdatum
Dit reglement gaat in op 01/01/2023.

3. Einddatum
Dit reglement eindigt op 31/12/2025.

4. Doel van de ondersteuning

Het district Ekeren wenst een financiële ondersteuning te geven aan verenigingen met cultuurwerking. Het doel
van de ondersteuning is de financiële draagkracht van deze verenigingen te vergroten zodat er een goede
werking kan uit voortvloeien.

5. Ondersteuningsverstrekker
De ondersteuning wordt verstrekt door district Ekeren.

6. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning

Om in aanmerking te komen voor een werkingsondersteuning, beantwoordt de cultuurvereniging aan volgende
voorwaarden:

• voldoet aan de definitie van een cultuurvereniging;
• heeft haar maatschappelijke zetel in het district Ekeren;
• heeft haar infrastructuur (indien van toepassing) in het district Ekeren;
• heeft een actief bestuur hebben dat minstens drie keer per jaar samenkomt.

7. Wat ondersteunen we

Het district Ekeren ondersteunt de reguliere werking van Ekerse cultuurverenigingen die voldoen aan de
voorwaarden zoals vastgelegd in dit reglement
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De vereniging beantwoordt aan volgende specifieke criteria:

• organiseert haar werking en activiteiten hoofdzakelijk binnen het district Ekeren;
• heeft in het voorbije werkjaar minimum drie verschillende activiteiten georganiseerd;
• promoot actief haar werking in het district Ekeren;
• is minimum een jaar actief op 1 januari van het jaar dat de aanvraag wordt ingediend;
• levert het bewijs van verzekerd te zijn voor haar activiteiten en leden;
• heeft geen politieke kleur of achtergrond;
• gebruikt de Nederlandse taal in haar dagelijkse werking.

8. Aanvraag

De verenigingen dienen hun aanvraag in op uiterlijk 31 maart op basis van het voorbije werkingsjaar.

De ondersteuningsaanvraag moet digitaal worden ingediend via de verenigingendatabank. Bij de aanvraag
worden alle bewijsstukken gevoegd die aantonen dat de aanvrager in aanmerking komt voor een
basisondersteuning (opgenomen in artikel 6 en 7) en desgevallend voor de bijkomende ondersteuning
(opgenomen in artikel 10). 

De ontvangst en de volledigheid van de ondersteuningsaanvraag wordt bevestigd binnen een termijn van 14
kalenderdagen met een ontvangstmelding.

Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt de stad of het district aan de aanvrager een melding
waarin wordt meegedeeld dat de aanvraag onvolledig is en dat de nodige aanvullende informatie moet worden
overgemaakt binnen een termijn van 14 kalenderdagen.

Als het dossier niet binnen de opgelegde termijn vervolledigd wordt zal de aanvraag geweigerd worden.

9. Beslissing

Het bevoegd orgaan beslist over de goedkeuring van de ondersteuning na in ontvangst name van een volledige
ondersteuningsaanvraag.

10. Financiële ondersteuning

Elke cultuurvereniging die voldoet aan de voorwaarden van dit reglement, ontvangt een werkingsondersteuning.
De ondersteuning bestaat uit een basisbedrag van 100,00 EUR en desgevallend een bijkomende ondersteuning
aan de hand van een puntenverdeling, toegekend op basis van gegevens en activiteiten betreffende het vorige
werkjaar.

Het aanvullend bedrag wordt bepaald door het beschikbare budget na aftrek van het totaal van alle
basisbedragen te verdelen tussen de ondersteuningsaanvragers. Een cultuurvereniging kan maximum 10% van het
beschikbare budget toegekend krijgen. Als er een begrenzing plaatsvindt dan wordt het bedrag dat overblijft na de
begrenzing pro rata verdeeld onder de andere cultuurverenigingen. 

OOrrggaanniissaattiiee

Leden: Om de verenigingen te dynamiseren en vergrijzing te voorkomen, worden verenigingen gestimuleerd om
actief leden te werven.

• per lid uit Ekeren: 1 punt
• per lid niet uit Ekeren: 0,5 punt

Vergaderingen: Elke bijeenkomst van het bestuur of algemene vergadering waarvan verslag wordt gemaakt.
• aantal vergaderingen telt minder dan 5: 5 punten
• aantal vergaderingen telt meer dan 5: 10 punten

Opleiding bestuur: Vorming voor de bestuursleden door een externe lesgever.
• per bestuurslid voor een gevolgde vorming: 5 punten (met een maximum van 10 punten) 
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Reguliere werking: Wekelijks of maandelijks georganiseerde activiteit, les of repetitie.
• per activiteit, les of repetitie: 10 punten (met een maximum 100 punten)

Organisatie van een culturele activiteit toegankelijk voor een breed publiek (concert, theatervoorstelling,
wandeling, voordracht of tentoonstelling). Een tentoonstelling of toonmoment (van meerdere dagen) wordt
gehonoreerd als 1 activiteit: 

• per culturele activiteit: 20 punten (met een maximum 100 punten)

Vorming: Educatieve of informatieve activiteiten georganiseerd door de vereniging met een minimumdeelname
van 8 personen (maximum 100 punten):

• workshop (1 datum): 10 punten
• cursus (minimum 3 verschillende data): 20 punten
• weekend of reis (minimum 3 dagen): 20 punten

Samenwerking: Het district wil samenwerking tussen lokale verenigingen aanmoedigen. Om hiervoor punten
toegekend te krijgen, moet de samenwerking tussen de verenigingen blijken uit communicatie of
promotiemateriaal: 

• per activiteit: 5 punten

Deelname aan districtsactiviteiten: Promotie van de vereniging door deelname aan een georganiseerde
districtsactiviteit:

• per activiteit: 10 punten

Een activiteit met een meervoudig karakter kan slechts onder één categorie worden vermeld. De bijkomende
ondersteuning m.b.t. de activiteiten wordt slechts toegekend in de mate dat deze aansluiten bij het doel van de
cultuurvereniging.

11. Termijnen voor uitbetaling

De ondersteuning wordt uitbetaald na goedkeuring van de ondersteuningsaanvraag en dit uiterlijk op 30 juni.

12. Rapportage

Alle nodige stavingsstukken zoals vermeld in dit reglement en die als basis dienen voor de berekening, moeten
ingediend worden bij de aanvraag.

13. Gegevensbescherming

Als district Ekeren in het kader van dit reglement persoonsgegevens moet verwerken, zal dit steeds gebeuren in
overeenstemming met de huidige geldende privacywetgeving waaronder de Verordening (EU) 2016/679
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming). Meer informatie
over hoe persoonsgegevens worden verwerkt, kan hier terug gevonden worden via www.antwerpen.be. Vragen
kunnen gemaild worden naar informatieveiligheid@antwerpen.be

14. Vervanging

Het reglement vervangt het reglement werkingssubsidies voor cultuurverenigingen goedgekeurd op de
districtsraad van 22 juni 2020. (jaarnummer 2020_DREK_00050)

15. Toepasselijke bepalingen
De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen’ is van toepassing, evenals alle andere toepasselijke wettelijke regels.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26
oktober 2020 (jaarnummer 595).
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