AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIES VOOR SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN
Het volledige aanvraagdossier wordt uiterlijk 1 februari 2023 ingediend bij de cultuurdienst, Vrijheid 29,
2370 Arendonk.
De aanvraag moet worden ondertekend door de voorzitter en een ander lid van de vereniging.
Dit aanvraagdossier behandelt het werkingsjaar 2022: van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
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BASISSUBSIDIES
De basissubsidie wordt automatisch toegekend aan erkende verenigingen die een geldig aanvraagdossier
indienen.

BASISSUBSIDIE STRUCTURELE G-WERKING
De basissubsidie structurele G-werking wordt automatisch toegekend aan erkende verenigingen die een
geldig aanvraagdossier indien én een bewijs leveren van hun structurele G-werking.

WERKINGSSUBSIDIES OP BASIS VAN PUNTENSTELSEL
Elke erkende socio-culturele vereniging kan een werkingssubsidie krijgen die wordt toegekend op basis van
haar activiteiten in het voorbije werkingsjaar (1 januari tot 31 december).
Eenzelfde activiteit kan slechts onder één categorie punten opleveren!
Verplichte bijlagen
Bij dit aanvraagdossier voegt de vereniging alle documenten die bewijzen dat de vermelde activiteiten
effectief hebben plaatsgevonden. Deze documenten krijgen de code vermeld in het puntenstelsel.
Toelichting
Code

Code die moet worden vermeld op de documenten die gelden als bewijs: vb. 1 A

Aantal

Aantal activiteiten van die aard

Punten

Aantal punten per activiteit

Totaal

Aantal x waarde

1. ACTIVITEITEN – activiteiten moeten opengesteld worden voor de brede
bevolking, activiteiten voor eigen leden worden niet in aanmerking genomen
Indien 2 Arendonkse verenigingen samen een activiteit organiseren, kunnen zij
beide aanspraak maken op de punten die aan die activiteit toebedeeld
worden.

Punten Aantal

A. Voorstelling/optreden (comedy, theater, muziek, dans, film,
fotoprojectie…)

25

B. Lezing geven

25

C. Zoektocht of themawandeling, niet-culturele activiteit – max. 3

25

D. Tentoonstelling

25

E. Culturele workshop geven

25

F. Activiteit die georganiseerd word ter bevordering van de inclusie van
kansengroepen (personen met een handicap, gedetineerden, personen in
armoede, diverse etnisch-culturele achtergrond, bijzondere jeugdzorg…)

35

Totaal

2

Het moet hierbij duidelijk zijn dat er echt actief geïnvesteerd is om
kansengroepen te laten deelnemen.

2. ACTIVITEITEN EIGEN AAN WERKING – zowel bij lessenreeks als bij
basisactiviteiten, wordt er gekozen voor structurele werking OF niet in
structurele werking. Niet combineren! Een lessenreeks kan wel
gecombineerd worden met een basisactiviteit.

Punten

A. Lessenreeks, georganiseerd door vereniging, min. 5 lesmomenten – GEEN
lessenreeks die in structurele werking vervat zit – max. 8 reeksen

25 per
reeks

B. Lessenreeks die in structurele werking vervat zit – min. tweewekelijks.
(punten kunnen pro rata verdeeld worden, als je bv. maandelijks één les
hebt, max 100 punten voor volledige reeks)

200
punten
(volledige
reeks)
100
punten

C. Basisactiviteiten, min. 10 – NIET in structurele werking (geen
vergaderingen, wel bv. repetities ter voorbereiding op voorstelling die
opengesteld wordt voor externen)

Aantal

Totaal

D. Basisactiviteiten die in structurele werking vervat zitten – min.
tweewekelijks. (punten kunnen pro rata verdeeld worden, als je bv.
maandelijks één repetitie hebt, max 100 punten voor volledige reeks)

200
punten
(volledige
reeks)

3. VORMING
A. Vorming gevolgd door leden van vereniging, om werking te verbeteren –
max. 5

Punten Aantal
25

Totaal

4. COMMUNICATIE
A. Papieren/digitale communicatie (activiteitenkalender, periodiek
verenigingenblaadje)

Punten
10

Totaal

B. Actuele Facebookpagina, website, of andere sociale media

25

Aantal

ALGEMEEN TOTAAL

Ondergetekenden verklaren op eer dat de gegeven inlichtingen in dit aanvraagdossier correct zijn.
Naam en handtekening voorzitter

Naam en handtekening lid
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