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Reglement voor de erkenning van Hulshoutse socio-culturele verenigingen
Artikel 1. Algemene bepalingen
Het gemeentebestuur verleent jaarlijks werkings-, project- en infrastructuursubsidies aan erkende
socio-culturele verenigingen van de gemeente Hulshout, binnen de perken van de daartoe
voorziene kredieten.
De erkenning gebeurt volgens de regels en voorwaarden vastgesteld in dit reglement. Het college
van burgemeester en schepenen beslist jaarlijks of een vereniging erkend wordt als socio-culturele
vereniging en dus in aanmerking komt voor subsidies. Het college van burgemeester en schepenen
doet dit steeds na advies van de cultuurraad. Beslissingen waarbij wordt afgeweken van dat advies
moeten worden gemotiveerd.
Artikel 2. Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op lokale socio-culturele verenigingen. Dit zijn verenigingen,
organisaties of instellingen die zich richten op ontspanning, vorming, informatie, cultuurbeleving,
erfgoed, samenlevingsopbouw, (amateur)kunstbeleving in groepsverband,… De verenigingen
moeten voor iedereen openstaan, rekening houdend dat kandidaat-leden de waarden, normen,
reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigen.
Artikel 3. Voorwaarden voor erkenning
Om erkend te worden moet een socio-culturele vereniging voldoen aan volgende voorwaarden:
• opgericht zijn door private personen en geen beroeps-, winst- of handelsdoeleinden
hebben. Bovendien moet de vereniging geleid worden door een bestuur van minstens 3
leden. Minstens 50% van het bestuur moet inwoner zijn van Hulshout.
• minstens bestaan uit 12 actieve leden, uitgezonderd verenigingen die uitsluitend bedoeld
zijn voor personen met een handicap of voor chronisch zieken. Deze laatste moeten een
minimum van 3 leden met een handicap of chronisch zieken hebben.
• minstens 10 activiteiten per jaar voor haar leden en/of een ruimer publiek organiseren,
zoals aangehaald in artikel 2, uitgezonderd verenigingen die uitsluitend bedoeld zijn voor
personen met een handicap of voor chronisch zieken. Deze laatste moeten een minimum
van 5 activiteiten per jaar organiseren.
• haar zetel hebben in de gemeente Hulshout en haar voornaamste werking hebben in de
gemeente. Zelf georganiseerde activiteiten dienen voor minstens 50% door te gaan op het
grondgebied van de gemeente Hulshout.
• minstens 1 werkingsjaar bestaan en ermee akkoord gaan om jaarlijks actuele gegevens
i.v.m. bestuur, leden en activiteiten in te dienen die door het gemeentebestuur kunnen
gecontroleerd worden.

Artikel 4. Aanvraag tot erkenning
De aanvraag tot erkenning moet worden gericht aan de Cultuurdienst, Booischotseweg 1, 2235
Hulshout. Deze zal de aanvragen ook overmaken aan de voorzitter van de cultuurraad.
Erkenning gebeurt op basis van de gegevens van het jaar voorafgaand aan het jaar van
subsidiëring. De aanvraag dient jaarlijks te gebeuren voor 31 maart aan de hand van het formulier
“Aanvraag cultuurraad + erkenningsaanvraag socio-culturele vereniging”. Volgende documenten
dienen verplicht te worden toegevoegd aan het formulier:
• een kopie van de statuten van de vereniging (indien beschikbaar).
• een ledenlijst van het voorbije werkjaar; waarop bij bestuursleden minstens naam en
adres worden vermeld.
• een verslag van het voorbije werkjaar met minstens vermelding van de locatie waar de
activiteiten hebben plaatsgevonden.

De erkenning zal behandeld worden door de erkenningscommissie van de Cultuurraad. Bij twijfel
omtrent een aanvraag zal de beslissing genomen worden door het College van burgemeester en
schepenen.
Artikel 5. Einde erkenning
Er komt een einde aan de erkenning van de vereniging wanneer wordt vastgesteld dat de vereniging
niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 3.
Controle op de naleving van de voorwaarden kan op ieder ogenblik uitgeoefend worden door een
afgevaardigde of gevolmachtigde van het gemeentebestuur. Het vaststellen van inbreuken kan
leiden tot het schrappen van de erkenning en bijgevolg de uitsluiting van de vereniging van de
Cultuurraad en voor werkings-, project- en infrastructuursubsidies.
Artikel 6. Uitvoering van het reglement
Het reglement gaat in op datum van 1 juli 2014. Gedurende kalenderjaar 2014 mogen de
erkenningsaanvragen (en bijhorende basissubsidie) uitzonderlijk binnen gebracht worden tot 15
oktober 2014.

