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Dienst  Cultuur 

 

Raad nr. Onderwerp 

2015OK118036 Aanpassing grote samenwerkingsprojecten - goedkeuring 

 

De Raad, 

 

Aanleiding 

 

Het groot samenwerkingsreglement cultuur biedt sinds 01.01.2014 een antwoord op de vraag 

naar transparantie m.b.t. de samenwerkingsverbanden tussen CC Coloma en verenigingen, 

zodat alle verenigingen gelijke kansen hebben binnen een wel afgebakend budget.  

 

Een jaarlijks budget van € 15.000 werd goedgekeurd als “gesloten enveloppe”. Er zou 

voorzichtig gestart worden zodat men zo weinig mogelijk aanvragen zou moeten wijzigen.  

 

Indien slechts weinig van het voorziene bedrag zou gebruikt worden, kon in 2015 een 

versoepeling volgen, echter nog steeds met dezelfde doelstelling: geen tweede 

subsidiekanaal creëren, maar wel een tussenkomst in bepaalde kosten voor die culturele 

activiteiten die de financiële draagkracht van een vereniging te boven gaan en anders 

waarschijnlijk niet zouden plaats vinden. In 2014 werd € 3.510,33 aan tussenkomsten betaald 

in het kader van het jokerreglement. 

 

Juridische gronden 

 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en alle latere wijzigingen.  

 

Decreet Lokaal Cultuurbeleid 6 juli 2012. 

 

Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013. 

 

Adviezen en visum 

 

Advies cultuurraad: Cultuurraad brief 8 september 2015. 



 

Motivering 

 

Het groot samenwerkingsreglement cultuur biedt een antwoord op de vraag naar 

transparantie m.b.t. de samenwerkingsverbanden tussen cc Coloma en verenigingen, zodat 

alle verenigingen gelijke kansen hebben binnen een wel afgebakend budget.  

 

Financiële impact  

 

De nodige financiële middelen zijn voorzien in het meerjarenplan 2015 – 2019. 

 

Met algemene stemmen 

 

Besluit 

 

Artikel 1. De gemeenteraad keurt het groot samenwerkingsreglement (zie artikel 2) 

goed met startdatum 01.01.2016. 

 

Artikel 2. Groot samenwerkingsreglement 

tussen de vzw G.C.C.Coloma en de vereniging(en). 

 

De doelstelling van deze aanvullende subsidiëring is om nog beter in te spelen 

op de praktische noden die verenigingen ondervinden bij het organiseren van 

hun activiteiten. Met deze gerichte steun wil het gemeentebestuur hun 

werking verder aanmoedigen.  

 

Het geheel wordt gekaderd in een reglement dat een objectief, transparant 

en financieel realistisch kader aanreikt, zowel voor de reeds bestaande en 

voor toekomstige samenwerkingsverbanden tussen verengingen enerzijds en 

het Cultuurcentrum Coloma anderzijds.  

 

De visie van het beleid is om een financiële ondersteuning te bieden aan alle 

- door het gemeentebestuur - erkende verenigingen (jeugd, sport, cultuur, 

GROS, handelaarsverenigingen) voor een niet-reguliere activiteit, 

waarvan moet worden aangenomen dat de kost te belastend is 

voor haar mogelijkheden, (waardoor de vereniging mogelijk beslist de 

activiteit niet te organiseren). Dit zou het spontaan gestuurde aanbod 

vanuit de bevolking en aan de bevolking onnodig beperken. Het is 

niet de bedoeling om een financiële tussenkomst te bieden voor die 

activiteiten, die wel binnen de eigen mogelijkheden vallen van de erkende 

vereniging, aangezien die ondersteund worden via de verschillende 

subsidiereglementen. 

 

Een apart bedrag wordt jaarlijks in de vzw-begroting ingeschreven om deze 

projecten te kunnen uitvoeren. 

 

Een vereniging(en) organiseert een activiteit in het kader van de 

samenwerkingsprojecten enkel en alleen maar wanneer deze vereniging een 

te grote financiële uitgave zelf niet kan dragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Twee soorten samenwerkingsprojecten kunnen worden ingediend door een 

vereniging(en): 

 

a) concerten en theatervoorstellingen 

De uitkoopsom voor concerten en theatervoorstellingen moet minimaal € 

3 000 en maximaal € 6 500 bedragen. Bedraagt de uitkoopsom meer dan 

€ 6 500, dan dient de meeruitgave te  worden betaald door de 

vereniging(en). De vereniging(en) engageert zich om 90% van de 

toegangskaarten te verkopen. De kaartenverkoop wordt gecentraliseerd 

en georganiseerd door de vzw G.C.C.Coloma in nauw overleg met de 

vereniging(en). Indien de vereniging(en) inkomsten verwerft door 

sponsoring, dient(en) zij deze voor de helft door te storten naar de vzw 

G.C.C.Coloma. Bij activiteiten met een afkoopsom van meer dan  € 6 500, 

mag de vereniging van de verworven sponsoring eerst het gedeelte 

boven de € 6 500 aftrekken – ter financiering ervan – waarna vervolgens 

op het saldo de algemene regel wordt toegepast. De inkomsten van het 

zelf ontvangen en zelf gedrukte programmaboekje (zonder reclame) zijn 

bestemd voor de  vereniging. 

 

b) tentoonstellingen  
De financiële inbreng van het G.C.C.Coloma wordt vastgesteld door de 

rvb tot een maximumbedrag van € 1 250. 

 

De inbreng van de vzw G.C.C.Coloma kan bestaan uit: 

a) concerten en theatervoorstellingen: 
- een deel van of de gehele uitkoopsom; 

- het voeren van promotie en publiciteit; 

- het ten laste nemen van de auteursrechten en de billijke vergoeding; 

het bieden van logistieke hulp bij het organiseren; 

- alle andere inbreng door de vzw G.C.C.Coloma dan bovenvermelde 

dient eerst door de Raad van Bestuur van de vzw besproken. 

 

b) tentoonstellingen 
- Aangezien tentoonstellingen zonder inkomsten plaatsvinden, zal de 

steun minimaal neerkomen op de kostprijs van de nodige ruimte in 

Coloma, Merselborre, Zonnig Leven of Molenborre tot maximaal twee 

weekends.. Zonder bijkomende kost, kan men 48 uren voor de 

tentoonstelling en 24 uren na de tentoonstelling de zaal ter beschikking 

krijgen om de tentoonstelling op te bouwen en af te breken. Indien de 

tentoonstelling over twee weekends loopt, hoeft men niet te betalen 

voor de week tussen beide weekends. Er zullen in die periode geen 

andere activiteiten plaatsvinden.  

- het voeren van promotie en publiciteit; 

- de verzekering “alle risico’s” bij tentoonstellingen; 

- het bieden van logistieke hulp bij het organiseren; 

- alle andere inbreng door de vzw G.C.C.Coloma dan bovenvermelde 

dient eerst door de Raad van Bestuur van de vzw besproken. 

 

Dubbele subsidiëring. 

 

Indien een vereniging(en) een samenwerkingsproject organiseert met de vzw 

C.C.Coloma kan deze vereniging voor deze activiteit geen aanspraak maken 

op een werkingssubsidie en/of een joker.  

 

Inhoudelijke evaluatie. 

 

 



De vzw G.C.C.Coloma evalueert of het ingediende samenwerkingsproject 

door de vereniging kadert in de culturele filosofie en het profiel van de vzw 

G.C.C.Coloma. Het ingediende project zal bovendien een culturele 

meerwaarde dienen te bevatten. Op voorstel van de commissie 

samenwerkingsprojecten oordeelt de raad van bestuur van de vzw over deze 

meerwaarde. De vereniging zal een gemotiveerd inhoudelijk en financieel 

dossier indienen bij de voorzitter van de vzw G.C.C.Coloma 

 

Beslissing. 

 

Op voorstel van de commissie samenwerkingsprojecten oordeelt de raad van 

bestuur van de vzw G.C.C.Coloma uiteindelijk over het al dan niet afsluiten 

van een samenwerkingsprojectenakkoord. 

 

Termijn. 

 

De vereniging moet een redelijke termijn respecteren bij het indienen van dit 

project bij de voorzitter van de vzw G.C.C.Coloma. 

 

Artikel 3. Het oude groot samenwerkingsreglement wordt met ingang van 01/01/2016 

opgeheven. 

 

In opdracht : 

De Gemeentesecretaris,  De Voorzitter,  

(get.) Walter Vastiau (get.) Luc Deconinck 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

Sint-Pieters-Leeuw, 16 november 2015 

 

 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,  

 

 

Walter Vastiau Luc Deconinck 
 

  


