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Artikel 1 - Basis 
 
Dit reglement kadert inhoudelijk in het decreet op het lokaal cultuurbeleid van 13 juli 2001, en in 
het bestuursakkoord van het district Berchem 2013 -2018. 
Voor zover er in dit reglement niet van wordt afgeweken zijn de wet van 14 november 1983 
betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen en het reglement 
op de toelagen, goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2006, van toepassing. 
 
 
Artikel 2 - Erkenningvoorwaarden 
 
Binnen de grenzen van het goedgekeurde budget verleent het district een werkingssubsidie aan 
verenigingen die aan volgende voorwaarden voldoen: 

o hun werking hoofdzakelijk in Berchem ontplooien 
o geen beroepskrachten in dienst hebben 
o in het voorbije werkingsjaar (1 september van het voorgaande jaar tot 31 augustus van het 

jaar waarvoor de aanvraag geldt) een regelmatige en onafgebroken werking ontplooien in 
Berchem met organisatie van minstens één publieke socioculturele activiteit in Berchem. 
(De activiteiten zijn wervend en gericht op niet-leden. Manifestaties die ondersteund 
worden door Opsinjoren worden hiervoor niet in aanmerking genomen) 

o niet gebonden zijn aan een politieke partij 
 
 
Artikel 3 – Basistoelage 
 
Een vereniging die voldoet aan de hierboven vernoemde erkenningvoorwaarden ontvangt een 
toelage van maximum 300 euro en wordt een door het district erkende vereniging.   
 
 
Artikel 4 - Jubileumtoelage 
 

Een erkende vereniging die 25, 50, 75 of 100  jaar bestaat in het jaar waarin de aanvraag wordt 
gedaan  ontvangt een jubileumpremie van 100 euro. 
 
 
Artikel 5 - Aanvraagformulier en bewijsstukken 
 
De toelage moet aangevraagd worden met een speciaal daarvoor voorzien formulier. 
Elk jaar, voor het einde van de maand mei, wordt een aanvraagformulier gestuurd naar alle 
gekende Berchemse verenigingen. Het ingevulde formulier, ondertekend door de voorzitter en 
secretaris van de vereniging, moet samen met de nodige bewijsstukken uiterlijk 30 september 
ingeleverd worden bij het districtsbestuur op volgend adres: Cultuurantenne district Berchem, 
Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem.  
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Naargelang het juridisch statuut moeten volgende verantwoordingstukken worden ingediend: 
 
 

 VZW 
 kopie van de geldende statuten met verwijzing naar hun publicatiedatum in het Belgisch 

staatsblad 
 de identiteit, het adres en het telefoonnummer van de gemandateerde bestuurder, die ook 

de aanvraag ondertekent 
 de identiteit, het adres en het telefoonnummer van de leden van de raad van bestuur 
 het bankrekeningnummer van de vzw  
 het laatste goedgekeurd jaarverslag: de balans, de resultatenrekening, toelichting bij de 

rekeningen en een activiteitenverslag 
 de begroting van het lopende jaar 
 het BTW statuut en ondernemingsnummer 

 
 Feitelijke Vereniging 
 een lijst van de bestuursleden 
 de identiteit, het adres en het telefoonnummer van de aanvrager, die de aanvraag 

ondertekent; de ondertekenaar is persoonlijk verantwoordelijk voor de aanvraag, de 
verdere opvolging en verantwoording van de aanwending van de toelage. 

 het bankrekeningnummer van de feitelijke vereniging (dit mag niet het rekeningnummer 
zijn van een natuurlijke persoon). 

 een verslag over de financiële toestand van de vereniging 
 
 
Artikel 6 - Cumuleren van subsidies 
 
Een vereniging mag zich maar in één district of gemeente laten subsidiëren voor haar algemene 
werking. Het cumuleren van een werkingssubsidie als socioculturele vereniging met een 
werkingssubsidie als jeugd-, senioren-, of sportvereniging is niet toegelaten. Cumulatie met een 
subsidie op basis van het reglement voor subsidies voor gemeenschapsvormende projecten is wel 
toegestaan. 
 
 
Artikel 7- Sanctie 
 
Er wordt geen subsidie toegekend aan verenigingen die: 
 

o geen, niet tijdig of niet correct verantwoordingsstukken verstrekken; 
o zich verzetten tegen de controle van het districtsbestuur. 
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Artikel 8 
 
Vrijwaring van fundamentele rechten en vrijheden 
‘De vereniging die een subsidie aanvraagt, onderschrijft de grondwet, de wetten van het Belgische 
volk en het verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Ze 
neemt het engagement op zich om op een constructieve manier mee te werken aan de opbouw van 
een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect voor elkaar, harmonieus samen leven. 
Indien de vereniging handelt of uitspraken doet in strijd met deze bepalingen kan het stadsbestuur 
een deel van of de volledige subsidie terugvorderen of weigeren.’ 
 
 
Artikel 9 - Inwerkingtreding 
 
Dit subsidiereglement treedt in werking vanaf 1 januari 2014.  
 
 


