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SUBSIDIEREGLEMENT CULTUURRAAD AFFLIGEM

Het subsidiereglement ten behoeve van de Affligemse socio-culturele verenigingen, erkend door de Cultuurraad,
wordt vastgesteld als volgt:
I.

DOEL

1.1.

Verenigingen die bepaalde activiteiten organiseren kunnen daarvoor onder meer financieel ondersteund
worden zodat ze aangezet worden deze activiteiten opnieuw te organiseren of om nieuwe activiteiten te
ontwikkelen.

1.2.

De subsidiereglementering moet verenigingen ook aanzetten om op een actieve en creatieve wijze totaal
nieuwe activiteiten met een lokale en regionale uitstraling tot ontwikkeling te brengen.

1.3.

De Cultuurraad moet de motor zijn voor het culturele leven in Affligem. Naast een adviesorgaan kan de
raad eveneens meewerken aan activiteiten of zelf initiatieven op touw zetten.

II.

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR SUBSIDIE

-

De Cultuurraad die zelf initiatieven ontwikkelt;
Verenigingen die erkend zijn door de Cultuurraad en een schriftelijke aanvraag tot betoelaging
insturen;
Een collectief van kunstenaars uit Affligem (mits aanvaarding door de Cultuurraad);
Politieke partijen komen niet in aanmerking voor subsidiëring.µ

III.

MOGELIJKHEDEN TOT SUBSIDIËRING

3.1.

Reguliere subsidie:

3.1.1.

De gemeente zal culturele activiteiten en/of openbare manifestaties subsidiëren. Een culturele activiteit
of openbare manifestatie is elke organisatie met een openbaar karakter die in hoofdzaak specifiek is aan
de werking van de door de Cultuurraad erkende vereniging.
De publiciteit voor de manifestatie moet gericht worden tot de bevolking van minstens één
deelgemeente van Affligem. Een aankondiging in het gemeentelijk infoblad of een afzonderlijke
publiciteit is noodzakelijk. Alle propagandamateriaal moet duidelijk leesbaar volgende tekst bevatten:
“In samenwerking met het gemeentebestuur van Affligem”.
De activiteit moet plaatsvinden op het grondgebied van Affligem.
Uitgesloten zijn onder andere sportmanifestaties, eetmalen, fuiven, bals.
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3.1.2.

De culturele activiteiten en/of openbare manifestaties (**) die – na advies van het Dagelijks Bestuur van
de Cultuurraad – in aanmerking kunnen komen voor het verkrijgen van reguliere subsidie, worden als
volgt onderscheiden:
TONEEL/DRAMA/WOORD:
Toneelvoorstelling door erkende Affligemse toneelvereniging
Toneelvoorstelling door niet-erkende (Affligemse) toneelvereniging
Literaire voordracht / poëzie-avond / one man show / monoloog


750 euro
500 euro
250 euro

MUZIEK/HAFABRA/KOOR/KLASSIEK/ORGEL/POP/MODERN/BLUES/JAZZ/FOLK:
Muziekconcert door erkende Affligemse muziekvereniging
750 euro
Hoofdorganisatie plaatselijk rockfestival
750 euro
Kioskconcerten/muziekfestival door niet-erkende (Affligemse) muziekvereniging
500 euro
Kerst-/eindejaarsconcert door erkende Affligemse muziekvereniging
375 euro
Wandelconcert / aperitiefconcert / serenade door erkende Affligemse muziekvereniging 250 euro
Musical door erkende Affligems musicalgezelschap
Musical door niet-erkende (Affligems) musicalgezelschap
Koorconcert door erkend Affligems koorgezelschap (buiten de reguliere
kerkelijke plechtigheden)
Koorconcert door niet-erkend (Affligems) koorgezelschap (buiten de reguliere
kerkelijke plechtigheden)
Orgelrecital/-concert (op geclasseerd Van Peteghemorgel Essene)
Gastoptreden/-concertavond (klassiek/pop/modern/blues/
jazz /folk-ensemble) – per aantredende muziekgroep en met een
maximum. van 500 euro per concertavond/-dag)


750 euro
500 euro
375 euro
250 euro
375 euro

250 euro

DANS:
Dansspektakel door erkend Affligems dansgezelschap
Dansspektakel door niet-erkend (Affligems) dansgezelschap
Gastoptreden dansgroep/dansavond – per aantredende dansgroep en met een
maximum van 250 euro per dansavond/-dag)


375 euro
250 euro
125 euro

KUNST:
Kunsttentoonstelling (artistiek collectief project met
deelname door minimum twee Affligemse kunstenaars)


250 euro

SOCIAAL-CULTUREEL:
Kwis
Gegidste educatieve / thematische wandeling

375 euro
125 euro

Vormingssessie, workshop (*)
Thema-avond (*)
Debatavond (*)
Voordracht, lezing (*)


125 euro
125 euro
125 euro
125 euro
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KERMIS/FOLKLORE/ERFGOED:
Activiteit met folkloristisch / sociaal-cultureel / toeristisch / erfgoed-thema
Activiteit m.b.t. materieel of immaterieel erfgoed
Hoofdorganisatie volksfeest, plaatselijke kermis

(*)

(**)

3.2.

250 euro
375 euro
500 euro

De betoelaging van vier voormelde vormingsactiviteiten kan worden samengevoegd, met een
maximum van 1.000 euro op jaarbasis.
De betoelaging van alle onder hoofdstuk III, paragraaf 3.1.2. opgesomde culturele activiteiten
en/of openbare manifestaties kan worden samengevoegd, zonder evenwel hierbij het voor
reguliere subsidie vastgestelde maximum van 2.000 euro op jaarbasis te overschrijden.

Werkingssubsidie
Sommige verenigingen die erkend zijn door de Cultuurraad kunnen bovenop de reguliere subsidie(s)
verkregen voor hun culturele activiteiten en/of openbare manifestaties, eveneens in aanmerking komen
voor een werkingssubsidie.
Hiertoe worden alle door de Cultuurraad erkende verenigingen – op voorstel en advies van het
Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad – jaarlijks onderverdeeld, respectievelijk ingeschaald in een
inschalingstabel met diverse categorieën.
Uitsluitend verenigingen die erkend zijn door de Cultuurraad en die ressorteren onder Categorie II
(Folklore) en Categorie III (Kunst) kunnen in aanmerking komen voor een werkingssubsidie.

IV.

INDELING IN DIVERSE CATEGORIEËN

4.1.

CATEGORIE I – REGIONAAL
Het betreft een grote manifestatie met regionale uitstraling – uitsluitend georganiseerd door
verenigingen die erkend zijn door de Cultuurraad en die ressorteren onder Categorie III (Kunst) – met
een beoogd minimum aantal bezoekers van 1.500.
Om tot deze categorie te kunnen behoren licht men – uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan het dienstjaar
waarvoor de subsidie wordt aangevraagd – tijdens een toelichtingsvergadering met het Dagelijks
Bestuur van de Cultuurraad het evenement toe, onder meer aan de hand van een documentatiemap, een
draaiboek, de communicatiestrategie evenals een ontwerp van begroting van de verwachte inkomsten
(o.a. middels geregistreerde kaartenverkoop) en uitgaven van het evenement.
Na gunstig advies vanwege het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad volgt een coördinatievergadering
met het College van burgemeester en schepenen (of een afvaardiging ervan), samen met de
veiligheidsdiensten (politie, brandweer, hulpdiensten, …). Deze vergadering heeft plaats minimaal twee
maanden vóór het geplande evenement.
Tijdens deze coördinatievergadering worden onder meer het veiligheidsplan en de mobiliteitsacties
besproken. Het resultaat van deze vergadering dient door het College van burgemeester en schepenen
gunstig geëvalueerd te worden.
Met het oog op de definitieve toekenning en uitbetaling van de betoelaging ná het evenement, dient
het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad voorafgaandelijk een gunstig advies te verlenen.
Meer dan één evenement met regionale uitstraling op eenzelfde locatie en/of site, wordt niet betoelaagd.
In deze categorie wordt een subsidiebedrag toegekend van 2.000 euro per evenement.
Indien het minimaal aantal bezoekers van 1.500 niet wordt gehaald, zal de vereniging alsnog aanspraak
kunnen maken op de reguliere subsidie zoals respectievelijk vastgesteld sub hoofdstuk III, paragraaf
3.1.2 voor betrokken culturele activiteit of openbare manifestatie.
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4.2.

CATEGORIE II – FOLKLORE

4.2.1.

Folklore & Kermissen
Onder deze subcategorie ressorteren de historisch gegroeide kermissen. Deze kermissen behoren tot het
volksgebruik van de gemeente en hebben dus een lange traditie. De organisatie van voormelde
kermissen mag niet louter commercieel geïnspireerd zijn.
Volgende historisch gegroeide kermissen worden als dusdanig erkend: de St.-Antoniusfeesten,
Kluizekermis, Sinksenkermis, Bleregemkermis, de Zotsfeesten.
In deze subcategorie “Folklore & Kermissen” wordt aan de vereniging een werkingssubsidie
toegekend ten belope van de bewezen uitgaven met een maximum van 300 euro op jaarbasis,
overeenkomstig de bijgevoegde inschalingstabel.
Deze werkingssubsidie kan uitsluitend worden aangewend voor de verdere ontwikkeling van de
oorspronkelijke doelstelling van betrokken kermis (een maatschappelijk, sociaal, menslievend, … doel,
hetzij de instandhouding van cultureel patrimonium).
Om van deze werkingssubsidie te kunnen genieten legt de vereniging jaarlijks de benodigde
stavingstukken (facturen, betaalbewijzen, onkostennota’s ed. ) voor aan het Dagelijks Bestuur van de
Cultuurraad. Voormelde stavingstukken hebben betrekking op het lopend dienstjaar waarvoor deze
subsidie wordt aangevraagd.

4.2.2.

Folklore & Erfgoed
Onder deze subcategorie ressorteren de verenigingen die uitsluitend werken rond historisch
opzoekingswerk, het samenstellen en bewaren van archiefstukken, historische documenten en
voorwerpen die in hoofdzaak betrekking hebben op Affligems erfgoed.
Deze verenigingen waken tevens over het historisch erfgoed van de gemeente en dragen bij tot de
verspreiding van de vergaarde cultuur-historisch waardevolle informatie.
Deze verenigingen vervullen eveneens een rol in de toeristische exploitatie van de gemeente. Zij kunnen
door het gemeentebestuur worden aangesproken met het oog op adviesverlening over betrokken
materies.
In deze subcategorie “Folklore & Erfgoed” wordt aan de vereniging een werkingssubsidie
toegekend ten belope van de bewezen uitgaven met een maximum van 1.000 euro op jaarbasis,
overeenkomstig de bijgevoegde inschalingstabel.
Deze werkingssubsidie kan uitsluitend worden aangewend voor materiaal en materieel of
benodigdheden die rechtstreeks verband houden met het actief en passief beheer van ons erfgoed.
Om van deze werkingssubsidie te kunnen genieten legt de vereniging jaarlijks de benodigde
stavingstukken (facturen, betaalbewijzen, onkostennota’s ed. ) voor aan het Dagelijks Bestuur van de
Cultuurraad. Voormelde stavingstukken hebben betrekking op het lopend dienstjaar waarvoor deze
subsidie wordt aangevraagd.

4.3.

CATEGORIE III – KUNST
Tot deze categorie behoren die activiteiten die rechtstreeks verband houden met één van de volgende
kunstvormen en onlosmakelijk verbonden zijn met de intrinsieke en permanente doelstellingen van de
verenigingen die ze organiseren, namelijk: Woord * Muziek * Beeld * Dans.
In deze categorie wordt aan de vereniging een werkingssubsidie toegekend ten belope van de bewezen
uitgaven met een maximum van 400 euro op jaarbasis, overeenkomstig de bijgevoegde inschalingstabel.
Deze werkingssubsidie kan uitsluitend worden aangewend voor materiaal en materieel of
benodigdheden die rechtstreeks verband houden met de beoefende kunstvorm.
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Om van deze betoelaging te kunnen genieten legt de vereniging jaarlijks de benodigde stavingstukken
(factuur, betaalbewijzen, onkostennota’s ed.) voor aan het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad.
Voormelde stavingstukken hebben betrekking op het lopend dienstjaar waarvoor deze subsidie wordt
aangevraagd.
4.3.1.

Kunst & Woord
Tot deze subcategorie behoren toneelverenigingen of andere verenigingen die zelf toneel / theater /
musical op de planken brengen of hiertoe een door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd gezelschap
uitnodigen.
In beide gevallen zijn de voorstellingen gericht naar de Affligemse bevolking en niet uitsluitend naar
de leden van de organiserende vereniging.

4.3.2.

Kunst & Muziek
Tot deze subcategorie behoren muziek- en koorverenigingen die uitsluitend als doel hebben de leden
van de vereniging op regelmatige basis te laten musiceren en optreden voor een ruim publiek.
De plaatselijke muziek- en koorverenigingen die – op verzoek van het gemeentebestuur – hun
muzikale medewerking verlenen aan een officiële plechtigheid (bv. 11 juli-viering, wapenstilstanddag,
huldiging, …), ontvangen hiervoor bijkomend en per muzikale prestatie een vergoeding van 250 euro.
Deze vergoeding wordt betaald door het gemeentebestuur als opdrachtgever.

4.3.3.

Kunst & Beeld
Tot deze subcategorie behoren verenigingen van plaatselijke kunstenaars, of tijdelijke
samenwerkingsverbanden van een representatief aantal plaatselijke kunstenaars, al dan niet samen met
kunstenaars van buiten de gemeente. Evenals tentoonstellingen voor een ruim publiek toegankelijk en
met als voornaamste doel dit publiek in contact te brengen met diverse vormen van beeldende en/of
plastische kunst.
Louter commercieel geïnspireerde tentoonstellingen komen niet in aanmerking voor subsidie.

4.3.4.

Kunst & Dans
Tot deze subcategorie behoren dansverenigingen die uitsluitend als doel hebben de leden van de
vereniging op regelmatige basis één of meerdere dansvormen of -disciplines te laten beoefenen en
optreden voor een ruim publiek.

4.4.

CATEGORIE IV – CULTUREEL
Tot deze categorie behoren sociaal-culturele verenigingen die behoren tot het plaatselijke
verenigingsleven.
Voor de activiteiten met een openbaar karakter kan de vereniging aanspraak maken op reguliere
subsidies zoals opgesomd in hoofdstuk III, paragraaf 3.1.2, en mits te voldoen aan de voorwaarden
zoals bepaald in hoofdstuk III, paragraaf 3.1 van dit reglement.
Uitsluitend de verenigingen die behoren tot deze categorie kunnen genieten van een betoelaging voor
(kader)vormingsactiviteiten.

4.5.

CATEGORIE V – SAMENWERKINGSPROJECTEN
SAMENWERKINGSPROJECTEN
Het betreft activiteiten georganiseerd in het kader van een eenmalig samenwerkingsverband tussen
verschillende Affligemse verenigingen, erkend door de Cultuurraad.
De activiteiten hebben geen repetitief karakter en kunnen dus duidelijk worden beschouwd als zijnde
tijdelijk van aard. Men heeft hiermee louter de bedoeling om bestaande activiteiten tijdelijk naar een
kwalitatief-inhoudelijk hoger niveau te tillen en zich te richten naar een ruimer publiek (bv. ter
gelegenheid van bepaalde vieringen of festiviteiten).
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Vormingsactiviteiten (*) zoals bepaald onder hoofdstuk III, paragraaf 3.1.2. komen niet in aanmerking
voor samenwerkingsprojecten.
Het samenwerkingsproject wordt door een afvaardiging, samengesteld uit minstens één afgevaardigde
van elke samenwerkende vereniging, gehoord tijdens een vergadering met het Dagelijks Bestuur van de
Cultuurraad; dit uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan het dienstjaar waarvoor de subsidie wordt
aangevraagd.
Wanneer een vereniging een vergoeding ontvangt voor een prestatie, geleverd aan een andere
organiserende vereniging, dan komt deze vorm van samenwerking niet in aanmerking voor subsidie
binnen deze categorie.
In deze categorie wordt een globaal subsidiebedrag toegekend van 500 euro per samenwerkingsproject.
De subsidie wordt verdeeld onder het aantal samenwerkende verenigingen. Voormeld subsidiebedrag
zal bovendien – pro rata van de deelname van betrokken vereniging in het samenwerkingsproject – mee
in aanmerking worden genomen voor de berekening van het voor reguliere subsidie vastgestelde
maximum van 2.000 euro op jaarbasis, zoals bepaald in hoofdstuk III, paragraaf 3.1.
4.6.

CATEGORIE VI – JUBILERENDE VERENIGINGEN
Jubilerende verenigingen kunnen een subsidie ontvangen in het jaar dat ze 25 jaar, of een veelvoud
hiervan, bestaan.
Zij komen in aanmerking voor deze subsidie indien zij aan de hand van bv. statuten, een
oprichtingsoorkonde of ander aanvaardbaar bewijsmateriaal, de datum van oprichting kunnen aantonen.
Deze schriftelijke aanvraag dient – vóór 01 september van het jaar dat voorafgaat aan het jubileumjaar –
bovendien vergezeld te zijn van een afschrift van voormelde stavingstukken evenals een overzicht van
de geplande activiteiten die open staan voor het publiek.
In deze categorie wordt een subsidiebedrag toegekend van 250 euro per jubileum.
De subsidie toegekend binnen deze categorie kan uitsluitend worden aangewend voor materiaal en
materieel of benodigdheden die rechtstreeks verband houden met de viering van het jubileum.
Om van deze subsidie te kunnen genieten legt de jubilerende vereniging de benodigde stavingstukken
(factuur, betaalbewijzen, onkostennota’s ed.) voor aan het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad.

V.

BIJKOMENDE VOORWAARDEN

5.1.

De verenigingen zijn verplicht een speciale verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” en een
brandverzekering af te sluiten voor zover alle risico’s verbonden aan het inrichten van de betrokken
culturele activiteiten of openbare manifestaties niet door de gewone verzekeringen worden gedekt.

5.2.

De vereniging dient zich als een goede organisator te gedragen en alle mogelijke maatregelen te treffen
om de veiligheid en het goede verloop van de manifestatie te garanderen. Ze blijft volledig
aansprakelijk.
Het ontvangen van subsidie ontslaat de vereniging in geen geval van deze verantwoordelijkheid.

5.3.

Door de organiserende vereniging dient ook steeds te worden nagegaan of er al dan niet een digitaal
formulier van het Evenementenloket dient te worden ingestuurd; zo ja, dan zal dit gebeuren ten laatste
twee maanden vóór aanvang van het evenement, bij voormeld loket.

5.4.

De organiserende vereniging geeft steeds schriftelijk kennis van hun betoelaagde activiteit door
verzending van een schriftelijke of digitale uitnodiging naar alle leden van het Dagelijks Bestuur van de
Cultuurraad (cfr. geactualiseerde lijst met coördinaten leden Dagelijks Bestuur op gemeentelijke
website).

.
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VI.

AANVRAAG TOT VERKRIJGING VAN DE SUBSIDIE

6.1.

Alle bestaande subsidies aan culturele verenigingen (rechtstreekse of onrechtstreekse) worden
vervangen door de betoelagingen zoals bepaald in dit reglement.
Het College van burgemeester en schepenen kan hierop uitzonderingen maken, zoals het opstellen van
de kiosk, het ter beschikking stellen van een podium, plaatsen van nadarafsluiting, …
Het gemeentebestuur kan aan verenigingen vragen op te treden. De vergoeding die het gemeentebestuur
daarvoor uitkeert wordt niet beschouwd als subsidie.

6.2.

Aanvraag tot verkrijging van reguliere subsidie:

6.2.1.

De aanvraag tot het verkrijgen van reguliere subsidie dient te worden gericht aan het Dagelijks Bestuur
van de Cultuurraad, p/a Dienst Cultuur, Bellestraat 99 te 1790 Affligem; dit uiterlijk 31 oktober
voorafgaand aan het dienstjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
De lijst van verenigingen die in aanmerking kunnen komen voor subsidie wordt – na beraadslaging –
door het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad overgemaakt aan de Schepen van cultuur; dit vóór 15
november van ieder dienstjaar.
De verenigingen die een subsidie toebedeeld krijgen worden in een bijlage van de begroting nominatief
vermeld met het bedrag dat ze zullen ontvangen.
De uiteindelijke beslissing tot toekenning van subsidies ligt bij de Gemeenteraad. Deze maakt haar
beslissing schriftelijk bekend aan de vereniging.

6.2.2.

De schriftelijke aanvraag tot het verkrijgen van reguliere subsidie dient volgende inlichtingen te
bevatten:
-

naam van de vereniging en het contactadres;
bevestiging dat de vereniging lid is van en erkend werd door de Cultuurraad;
rekeningnummer en adres waarop de subsidie kan gestort worden;
beknopte omschrijving van de culturele activiteit(en) en/of openbare manifestatie(s), geplande
datum (maand) evenals de geplande locatie.

6.3.

Aanvraag tot verkrijging én uitbetaling van werkingssubsidie:

6.3.1.

De aanvraag tot verkrijging én uitbetaling van een jaarlijkse werkingssubsidie dient te worden gericht
aan het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad, p/a Dienst Cultuur, Bellestraat 99 te 1790 Affligem; dit
tijdens de periode 01 mei tot 31 oktober van ieder lopend dienstjaar.

6.3.2.

De schriftelijke aanvraag tot verkrijging én uitbetaling van deze jaarlijkse werkingssubsidie dient
volgende inlichtingen/documenten te bevatten:
-

naam van de vereniging en het contactadres;
bevestiging dat de vereniging lid is van en erkend werd door de Cultuurraad;
rekeningnummer en adres waarop de subsidie kan gestort worden;
beknopte omschrijving van of toelichting bij de aanwending van de werkingssubsidie ten
behoeve van materiaal en materieel of benodigdheden die rechtstreeks verband houden met de
werking, zoals bepaald in de respectievelijke categorie/subcategorie;
Voormelde omschrijving van of toelichting bij de aanwending van de werkingssubsidie dient
bovendien te worden vervolledigd met de benodigde stavingstukken (factuur, betaalbewijzen,
onkostennota’s ed.) die betrekking hebben op het lopend dienstjaar waarvoor deze subsidie
wordt aangevraagd.
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VII.

AANVRAAG TOT UITBETALING VAN DE SUBSIDIE

7.1.

Elke aanvraag tot uitbetaling van subsidie – ongeacht de subsidie en ongeacht de categorie waarin
de vereniging werd ingeschaald – dient te worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad,
p/a Dienst Cultuur, Bellestraat 99 te 1790 Affligem.

7.2.

Aanvraag tot uitbetaling van reguliere subsidie:

7.2.1.

De reguliere subsidie wordt steeds uitbetaald nadat de activiteit waarvoor subsidie werd aangevraagd,
effectief heeft plaatsgevonden.

7.2.2.

De aanvraag tot uitbetaling van reguliere subsidie moet de nodige stavingstukken bevatten met
betrekking tot de aankondiging van de activiteit (bv. affiche, aankondiging in het gemeentelijke
informatieblad, strooibriefje, …), de vermelding welke culturele activiteit en/of openbare
manifestatie het betreft alsook het rekeningnummer en adres waarop de subsidie kan gestort worden.

7.2.3.

Voor de uitbetaling van reguliere subsidie onder Categorie I – Regionaal (cfr. hoofdstuk IV, paragraaf
4.1) dient de vereniging tevens te voldoen aan de bijkomende vereisten van een toelichtingsvergadering
met het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad evenals een coördinatievergadering met het College van
burgemeester en schepenen (of een afvaardiging ervan) samen met de veiligheidsdiensten (politie,
brandweer, hulpdiensten, …).

7.2.4.

Indien blijkt dat door een vereniging onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden van
dit reglement niet werden nageleefd, kan het College van burgemeester en schepenen het bedrag van de
op grond van dit reglement toegekende subsidies, geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

VIII.

TOTAALBEDRAG SUBSIDIËRING

8.1.

Het bedrag dat door het gemeentebestuur maximaal wordt ingeschreven in de begroting bedraagt 40.000
euro op jaarbasis. Dit bedrag kan jaarlijks worden herzien.

8.2.

Indien het totaalbedrag van de aangevraagde subsidiëring bovenvermeld bedrag overschrijdt, is het de
taak van de Cultuurraad het gemeentebestuur advies te geven met een prioriteitenlijst.
Hierbij is het evenwel niet de bedoeling dat het totaalbedrag gelijkmatig verdeeld wordt over de
verschillende activiteiten. 
Vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 10 mei 2016,

J. Van Ginderdeuren

P. Geeraerts

Gemeentesecretaris

Voorzitter Gemeenteraad.
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CULTURELE EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN ERKEND DOOR DE CULTUURRAAD AFFLIGEM

 INSCHALINGSTABEL update 2016 

CATEGORIE I
Regionaal

Falthé Vzw (voorheen:
Faluintjestheater Vzw)



Reguliere subsidie

Werkingssubsidie





CATEGORIE II
Folklore

CATEGORIE III
Kunst

 Folklore & Kermissen

 Kunst & Woord
Toneelkring Carpe Diem
Toneelkring Prutske

Bleregemkermis
Kluizekermis
Sinksenkermis
St.-Antoniusviering
Zotsfeesten
…

 Kunst & Muziek

St.-Antoniusgilde
Vrienden v/d Missionarissen
De Kluizekapel Vzw
Zot van Teralfene
Comité Bleregemkermis

Gemengd Koor St.-Jan Teralfene
Kinderkoor ÜkeHele
Kon. Fanfare Kath. Gilde Hekelgem
Kon. Fanfare St.-Cecilia Teralfene
Kon. Harmonie St.-Cecilia Hekelgem
Satchmo

 Folklore & Erfgoed

 Kunst & Beeld

Gidsen Affligem
Heemkundige Kring
“Belledaal”
Vriendenkring “Van
Peteghemorgel Essene”

[Open Atelier]

 Kunst & Dans
Volkskunstgroep Knipoog


CATEGORIE IV
Cultureel

Aartsbroederschap H. Drievuldigheid
Comité Pajottenfeesten Affligem
Cultureel Centrum Abdij Affligem
Davidsfonds Teralfene
DIB-21 Teralfene
Femma Essene
Femma Teralfene
Geronimo Vzw
Gezinsbond Teralfene
Gezinsbond Hekelgem
Gezinsbond Essene
Gehandicaptenbond Teralfene
IPMS Afdeling Affligem
Koetsentocht Affligem
Kvlv Hekelgem
Kvlv Teralfene
Kwb Hekelgem
Lombeekhoekstraatwerkers
Missiecomité Abdij Affligem
Noroc-Roemeniëcomité
Pajottenlanders Vzw
PASAR Affligem
Rock Teralfene
Rode Kruis Affligem
Salisa Vzw (Samenleven-Lisanga)
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Gelegenheidssubsidie



CATEGORIE V
SamenwerkingsSamenwerkings
projecten

CATEGORIE VI
Jubileumviering

N.

N.



Niet-gesubsidieerd

CD&V Affligem
N-VA Affligem
Open-VLD Affligem



Sinksen Herleeft Vzw
Socio-Culturele Damesvereniging
Tractorvrienden “De Boerkes”
Vrienden van de Grot Vzw
Vrouw & Maatschappij
VTB-Kultuur Affligem
Wijkcomité Steenberg
Willemsfonds Affligem
Ziekenzorg Hekelgem
Ziekenzorg Teralfene
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