CULTURELE RAAD. REGLEMENT FONDS VOOR PODIUMKUNSTEN
Artikel 1 - Doel
Een jaarlijkse toelage verschaffen aan die verenigingen waarvan de werking zich richt tot
een podiumprestatie.
Artikel 2 Het fonds richt zich enkel naar verenigingen waarvan de werking zich richt op
een podiumprestatie: toneelverenigingen, muziekmaatschappijen en -groepen, koren,
dansclubs, mime, poppentheater...
Artikel 3 De vereniging dient lid te zijn van de culturele raad en de algemene werking
van de culturele raad te ondersteunen. Zij moet minstens uit 5 werkende leden bestaan
en de amateuristische kunstbeoefening tot doel hebben. De leden van de vereniging
mogen voor hun prestaties geen vergoeding ontvangen.
Artikel 4 Het bedrag waarover het fonds beschikt wordt jaarlijks in de begroting door het
bestuur aan de algemene vergadering van de culturele raad voorgelegd.
Artikel 5 De verdeling van het fonds gebeurt na het werkjaar dat loopt van 1 september
tot 31 augustus.
Artikel 6 De vereniging die meent in aanmerking te komen voor steun uit het fonds dient
ten laatste op 15 september een verslag van de jaarwerking ( met aanduiding van de
activiteiten, kwalificaties, organisaties en ledenaantal) samen met de gevraagde
bewijsstukken voor te leggen aan het bestuur van de culturele raad.
Artikel 7 Het fonds zal verdeeld worden onder de rechthebbende verenigingen met
inbegrip van hun respectievelijke erkende sub-groepen, aan de hand van vier criteria
waarmee de vereniging een aantal punten kan bekomen. Na het werkjaar wordt het
totaal aantal punten opgeteld en wordt de waarde van elk punt berekend door het
gebudgetteerde bedrag te delen door het totaal aantal punten.
Artikel 8,§1 De vier criteria, en hun aantal punten dat ter honorering aan de betrokken
vereniging wordt toegekend, zijn de volgende:
1° OPTREDEN: te controleren aan de hand van affiche; kaarten en programma. In geval
van een lokaal optreden dient de manifestatie opgenomen te zijn in de cultuuragenda of
moet ze minstens één week op voorhand ingegeven zijn in de Uit-databank.
In geval van optreden op verplaatsing dient het contract voorgelegd te worden.
a) Lokaal manifestatievullend optreden :
5 ptn
b) Lokaal manifestatieaanvullend optreden:
2,5 ptn
c) Manifestatievullend optreden op verplaatsing:
4 ptn
d) Manifestatieaanvullend optreden op verplaatsing:
2 ptn
Onder een manifestatievullend optreden wordt verstaan dat de groep alleen of samen
met andere groepen het programma volledig vult. Een optreden tijdens een manifestatie
zoals een kermis, ruiterommegang, Feest van de Vlaamse Gemeenschap, Open
Monumentendag, beurzen,...moet als aanvullend worden beschouwd tenzij het een
optreden van minstens 1 uur betreft.
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2° INSPANNINGEN VOOR KWALITEITSVERBETERING :
a) Deelname aan Provinciale kwalificatietornooien: te controleren aan de hand van
lijst en programma van de Provinciale Culturele Dienst. Deze deelname geeft
gedurende vier jaar recht op een kwaliteitstoeslag; d.i. een verhoging met 10%
van het aantal punten verdiend met de optredens.
Indien binnen de periode van 4 jaar een 2e keer deelgenomen wordt aan een
klasseringtoernooi dan geeft dit recht op een verhoging met 5% voor de periode
dat de eerste periode van 4 jaar nog loopt.
b) Medewerking vragen van een gastregisseur of -dirigent voor een optreden: te
controleren aan de hand van een contract,geeft recht op een verhoging met 5%
van het aantal punten verdiend met de optredens gedurende het betrokken
werkjaar.
Onder medewerking van een gastregisseur- of dirigent wordt verstaan :
1) dat minstens één optreden en minstens 20 repetities door de gastsregisseur of
– dirigent geleid worden
2) of dat een permanente tweede dirigent een deelgroep onder zijn hoede neemt.
3) De competentie van de gastregisseur of –dirigent of de extra dirigent moet
worden aangetoond.
4) Een toeslag voor inspanningen voor kwaliteitsverbetering kan aldus maximum
25 % bedragen.
3° Een vereniging treedt op als ORGANISATOR van een manifestatie ( in Brakel) alleen of
in samenwerking met (een) andere vereniging(en), en brengt een deel van het
programma te controleren aan de hand van werkverslag en/of affiche. Dit wordt
gehonoreerd met 2,5ptn. Deze punten kunnen niet in aanmerking komen voor de
berekening van de kwaliteitstoeslag.
4° LEDENAANTAL : te controleren aan de hand van (een copy van) het
verzekeringscontract. Dit criterium wordt gehonoreerd met 2ptn voor een aantal leden
van 5 tot 20 ; te verhogen met 1 punt per bijkomende schijf van 10 leden.
§2 : Bij de aanvraag tot subsidiëring wordt een lijst toegevoegd van de prestaties, met
vermelding van de datum, gegroepeerd volgens de rubrieken in art. 7. Elke prestatie is
gevolgd door de letter C voor verwijzing naar de Cultuuragenda en/of de Uit databank, of
door een nummer dat verwijst naar een genummerd bewijsstuk dat is bijgevoegd. Voor
lokale optredens worden enkel de vermeldingen in de cultuuragenda en/of de Uit
databank als bewijsstuk aanvaard en deze dienen niet te worden bijgevoegd.
§3 : De minimum toelage die aan een vereniging wordt toegekend is gelijk aan het
bedrag dat uitbetaald wordt voor een vormende aktiviteit. Voorwaarde is dat de
vereniging die de aanvraag doet, punten behaald heeft uit optredens. Het toegekende
bedrag wordt dan in mindering gebracht op het voorziene bedrag en op het overblijvend
bedrag wordt dan de puntenverdeling toegepast.
A
rtikel 9 Binnen één organisatie, ook al is die over verschillende dagen gespreid, kan door
één vereniging verschillende aanvullende prestaties gebracht worden. Max 2 hiervan
kunnen met ptn. gehonoreerd worden.
Artikel 10 De uitbetaling gebeurt na de A.V. in november-december van het jaar; nadat
de verslagen van de jaarwerking van de rechthebbende verenigingen tijdens de
bestuursvergadering van oktober zijn geevalueerd; het begrote bedrag aan de hand van
het puntensysteem is verdeeld en het verslag hiervan tijdens de laatste A.V. is besproken
en goedgekeurd. Na deze goedkeuring worden onder geen enkel beding nog klachten
aanvaard.
Artikel 11 Alle manifestaties met uitgesproken ideologische of filosofische inslag komen
niet in aanmerking.
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Artikel 12 Indien blijkt dat door een vereniging (of verenigingen) onjuiste gegevens
werden verstrekt kan het bestuur van de C.R. de op grond van dit reglement verleende
toelagen geheel of gedeeltelijk inhouden of terugvorderen van de betrokken vereniging.

Meer informatie kan u vinden bij:
Dienst adviesraden
Gary Denooze– administratief medewerker
Tel.: 055-43 17 63
toerisme@brakel.be
Gemeentehuis voor het publiek alle werkdagen open van 8u.30 tot 12u.00 en op
woensdag van 16u.00 tot 19u.30.
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