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Va nderpoorten Di rk, voorzitter gemeenteraad ;

De Jonge Tania, burgemeester;

Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul,

Torrekens Marc, schepenen;

Meert Lieven, OCMW-voorzitter-schepen;

Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick,
D'haeseleer Guy, Van Ongeúal Octaaf, Vanbelle Corinne, Malfroot llse, Van Melkebeek Antoine,
Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, Van Den Driessche Kurt, Vanderpooften Veerle, Rassaefts Gerd,
Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig,
Van Oudenhove Jean-Pierre, Souffriau Dirk, gemeenteraadsleden;

Coppens Carine, stadssecretaris

42. Cultuur - subsidiereglement bijkomende financiêle ondersteuning voor de kunst-,
cultuur-, erfgoed- en welzijnsraadverenigingen - vaststelling

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2001 houdende goedkeuring van het
subsidiereglement'dienstencentrum';

Overwegende dat het vroegere reglement'dienstencentrum'voor de socio-culturele verenigingen
onder andere omvattel

- gesubsidieerdeoptredens,

- het gratis tot goedkoop gebruik van de offsetdienst,

- een subsidie voor de huur van privé-infrastructuur in deelgemeenten waar geen buurthuis is;

Overwegende dat dit reglement werd geactualiseerd overeenkomstig de wensen uitgedrukt door de

culturele verenigingen en nieuwe inzichten over de ondersteuning van Ninoofse verenigingen en

lokale kunstenaars;

Overwegende dat het wenselijk is dit reglement apart van het subsidiereglement voor de kunst-,
cultuur- en erfgoedverenigingen te behandelen, omdat het ook van toepassing is op de socio-
culturele verenigingen die nu deel uitmaken van de welzijnsraad; deze verenigingen werd immers
bij hun overstap vãn de cultuurraad naar de welzijnsraad verzekerd dat zij dezelfde voordelen
zouden mogen behouden, zolang de welzijnsraad niet beschikt over een apart reglement dat deze
voordelen toekent;

Gelet op het voorstel van nieuw subsidiereglement voor de kunst-, cultuur- en

erfgoedverenigingen;

Gelet op het advies van de kunst- erì cultuurraad van 12 oktober 2OL6¡

Gelet op het advies van de erfgoedraad van 20 maart 2Ot7;



Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Volgend reglement wordt vastgesteld :

SUBSIDIEREGLEMENT BIJKOMENDE FINANCIELE ONDERSTEUNING VOOR DE KUNST-' CULTUUR-

EN ERFGOEDVERENIGINGEN EN VERENIGINGEN VAN DE WELZÎJNSRAAD

I NIN..FSE KLEPPERS/SUPERKLEPPERS 
rn *'noo"u Kteppers enArtikel 1: Het principe: een subsidie voor het programmeren v¿

Superkleppers

Verenigingen die deel uitmaken van de kunst- en cultuur-, erfgoed- en welzijnsraad kunnen

éénmaal per jaar een subsidie ontvangen voor het programmeren van een Ninoofse Klepper of een

Ninoofse SuperklePPer.

Artikel 2: De definitie van een'Ninoofse Klepper'en'Ninoofse Superklepper'

Een Ninoofse Klepper is een artiest of podiumkunstenaar afkomstig uit of gevestigd in Ninove' of

op een aantoonbare manier met onze stad verbonden'

Een Ninoofse Superklepper is een Ninoofse Klepper die gedurende twee jaar extra in de kijker

wordt gezet. net stads'b'estuur selecteert in ouèiteg met-de kunst- en cultuurraad de Ninoofse

Superkleppers.

Artikel 3: Het bepalen van de subsidie voor het programmeren van Ninoofse Kleppers en

Superkleppers

De subsidie bedraagt 25 procent van de uitkoopsom van de Ninoofse Kleppers en 50 procent van

de uitkoopsom van een Ninoofse Superklepper' .

Artikel 4: Modaliteiten betreffende de subsidie voor het programmeren van Ninoofse Kleppers en

Superkleppers

De aanvraag voor het programmeren van .een Ninoofse Klepper of een Ninoofse Superklepper

gebeurt via?e diensf äultüur. Er kan op diie momenten in het jaar een aanvraag ingediend

worden:

- Voor l januari: voor een programma dat plaats vindt na l april
- Voor 1ãpril: voor een programma dat plaats vindt na l juli
. Voor 1 september: Voor een programma dat plaats vindt na 1 januari

De aanvrager vermeldt in alle communicatie het stadslogo of 'ìmet medewerking van de Stad

Ninove",

Na afloop van het programma bezorgt de aanvrager een bewijs van betaling van de Ninoofse

Klepper of de Ninoofse Superklepper'

II TUSSENKOMST GEBRUIK INFRASTRUCTUUR

Artikel 1



Deze toelage wordt verleend aan verenigingen deel uitmakend van de kunst(en)- cultuur-, erfgoed-
en welzijns-raad voorde organisatie van activiteiten in privé-zalen, wanneer.in betrokken gemeente

geen geichikte gemeentel¡íke accommodatie voorhanden is. Deze toelagen kunnen bijgevolg

ãanz¡en wordenãls tussenkomst in de huur, verwarmings- en verlichtingskosten.

Artikel 2

Deze toelage bedraagt maximum 40 euro en kan maximaal viermaal per jaar aan éénzelfde

vereniging worden to-egekend. Ze zal slechts verleend worden binnen de perken van het voorziene
goedgekeurde budget.

Artikel 3

De aanvragen op de daartoe voorziene formulieren dienen vergezeld te zijn yal 9e nodige

bewijsstukken: enerzijds de factuur of kostennota betreffende de huur van de infrastructuur,
¡ncluêief eventuele kosten voor verwarming, verlichting, ..., anderzijds een bewijs dat de activiteit
heeft plaats gevonden.

Artikel 4

Aanvragen voor tussenkomst gebruik infrastructuur van activiteiten van een bepaald jaar dienen

ten laatlte te worden voorgelegd op 15 januari van het daaropvolgende jaar.

III TOEPASSING REGLEMENT

Dit reglement vervangt het Subsidiereglement'dienstencentrum ten behoeve van de socio-

culturéle verenigingeñ'van 19 december 2001 en het Subsidiereglement ten behoeve van de

verenigingen aangãsloten bij de stedelijke adviesraad voor welzijnsbeleid van 18 december 2OO2'

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2017'

stadssecretaris
Carine Coppens

voorzitter gemeenteraad
Dirk VanderPoorten
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