
Artikel 1. Binnen de grenzen van de jaarlijks in het budget voorziene kredieten worden door 
het stadsbestuur bij toepassing van dit reglement subsidies verleend aan erkende 
socioculturele verenigingen of verenigingen voor amateurkunsten.  

Artikel 2. De Gemeenteraad is bevoegd om dit reglement op te stellen en eventuele 
wijzigingen daaraan te maken. De Gemeenteraad wint daarbij het advies van de cultuurraad 
in. De Gemeenteraad delegeert de bevoegdheid om de verdeling van de toelagen volgens 
dit reglement uit te betalen aan het College van Burgemeester en Schepenen.  

Artikel 3. Om in aanmerking te komen voor subsidies op basis van dit reglement moet de 
vereniging aan alle volgende voorwaarden voldoen : 

- De vereniging moet minimum één jaar actief zijn 
- De zetel van de vereniging moet op het grondgebied van Halle gevestigd zijn 
- De vereniging heeft naast leden een bestuur met ten minste  een voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester  
- De voertaal is het Nederlands 
- De vereniging moet minimum 3 activiteiten per jaar hebben 
- De vereniging moet open staan voor alle Hallenaren 
- De vereniging moet erkend zijn door het stadsbestuur, hetzij als socioculturele 

vereniging, hetzij als vereniging voor amateurkunsten, na advies van de cultuurraad  
- De vereniging moet zich akkoord verklaren met het huishoudelijk reglement van de 

cultuurraad. 
- De vereniging moet aanwezig zijn op de Algemene Vergadering van de  cultuurraad. 

Artikel 4.- Het werkjaar loopt van 1 januari tot 31 december. De uitnodigingen om het 
specifieke aanvraagformulier in te vullen worden door de stad verstuurd, uiterlijk op 1 
december van elk jaar aan de erkende cultuurverenigingen. Het aanvraagformulier is te 
vinden op de stedelijke website www.halle.be. De subsidieaanvraag moet ingediend worden 
bij de stad voor eind februari volgend op het activiteitenjaar. 

Artikel 5.- Het budget wordt verdeeld: 

a) 20% als basissubsidie voor alle verenigingen die activiteiten hebben die het actief 
bestaan van de vereniging aantonen tijdens het werkingsjaar, 

b) 80% als werkingssubsidie op grond van de ontwikkelde activiteiten. Onder activiteit 
wordt verstaan: een tentoonstelling, een voorstelling, een opvoering, een concert, 
een uiteenzetting, een vorming, een lessenreeks, telkens onafhankelijk van de duur 
van de organisatie.  Bij twijfel of discussie oordeelt het bestuur van de cultuurraad of 
een activiteit in aanmerking komt. 

Artikel 6. Voor de verdeling van de werkingssubsidie wordt volgend puntenstelsel toegepast: 

§1 – Verenigingen voor amateurkunsten: 

• Publieksgerichte activiteiten: 5 punten per activiteit, voor een maximum van 4 
activiteiten. Het gaat hier om concerten, tentoonstellingen, voorstellingen, 
toneelproducties... die openstaan voor en gericht zijn op een groot publiek. Eén 
productie geldt als één activiteit, ongeacht het aantal toonmomenten of 
expositiedagen.  



• Repetitie en vorming: 10 punten voor de vereniging die actief repeteert, en/of 
lessen(reeksen) organiseert om de kwaliteit van haar producties te waarborgen en te 
verbeteren. 

§2 – Socioculturele verenigingen:  

• Publieksgerichte activiteiten: 3 punten per activiteit, voor een maximum van 10 
activiteiten. Het gaat hier om themawandelingen, bezoeken, lezingen, concerten, 
tentoonstellingen, workshops, vormingen, lessenreeksen... die openstaan voor en 
gericht zijn op een groot publiek. Eenzelfde activiteit over meerdere dagen of op 
meerdere momenten geldt als één activiteit. 

§3 – Zowel voor verenigingen voor amateurkunsten als voor socioculturele verenigingen: 

• Aanwezigheid op de Algemene Vergadering (AV) van de cultuurraad: 3 punten per 
AV, met een maximum van twee AV’s.  

• Actieve communicatie van eigen werking en/of activiteiten via een eigen website, 
sociale media-kanaal of tijdschrift: 3 punten 

Artikel 7. Subsidies worden enkel gestort op een bankrekening op naam van de groepering 
met minstens twee gevolmachtigden uit de vereniging. 

Artikel 8. Verenigingen die reeds subsidies ontvangen voor hun werking via een ander 
subsidiereglement van de stad Halle zijn uitgesloten van dit reglement. 

Artikel 9. Na behandeling van de aanvragen worden de subsidies, na inzage door de 
Cultuurraad, goedgekeurd door het College. De uitbetaling van de subsidie gebeurt zo 
spoedig mogelijk na de goedkeuring en betaalbaarstelling door het College van 
Burgemeester en Schepenen. 

Artikel 10. De stad en de cultuurraad hebben het recht alle erkende cultuurverenigingen op 
elk ogenblik te inspecteren. 

Artikel 11. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, of bij 
het niet respecteren van het verplicht gebruik van het Nederlands, kan het college van 
Burgemeester en Schepenen de vereniging voor het betrokken jaar en het eerstvolgende 
jaar uitsluiten van de onder dit besluit gereglementeerde subsidie. Bij reeds betaalde 
subsidies kan het College van Burgemeester en Schepenen de subsidie geheel of 
gedeeltelijk terugvorderen. 

Dergelijke sanctie kan alleen toegepast worden nadat de vereniging de kans gekregen heeft 
om schriftelijk te reageren en na advies van de Cultuurraad.  

Artikel 12. Dit reglement is van toepassing vanaf 1 december 2017, voor de subsidies voor 
het werkjaar 2017. 


