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Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, 

Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, schepenen;  

Jean Cornand, Annie Mathieu, Kathleen D'Herde, Marleen Bosmans,  

Joseph Van Cutsem, Wim Peeters, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios 
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Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Alain Carremans, leden; 

Paul Defranc, OCMW-voorzitter / schepen. 

Marina Bosmans, waarnemend gemeentesecretaris. 

 

Cultuur 

  

Raad nr. Onderwerp 

2016SE118038  Aanpassing jokerreglement vzw CC Coloma 

 

De Raad, 

 

Aanleiding 

 

In het jokerreglement werd in artikel 2 punt 3 vroeger vermeld dat organisaties op 

uitnodigingen  en op publiciteit voor activiteiten die in samenwerking met het CC Coloma 

gebeuren, de logo’s van het CC en het gemeentebestuur moeten vermelden. Dit bleek in 

de praktijk niet altijd controleerbaar.   

 

Juridische gronden 

 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en alle latere wijzigingen. 

 

Nieuw decreet Lokaal Cultuurbeleid 6 juli 2012. 

 

Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013. 

 

Laatste versie jokerreglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 oktober 2015. 

 

Adviezen en visum 

 

Raad van Bestuur vzw CC Coloma dd. 22/02/2016: aanpassing bepaling als volgt: Op 

gedrukte uitnodigingen en/of gedrukte affiches moeten de logo’s van het CC Coloma en 

het gemeentebestuur zichtbaar aanwezig zijn.  

 

Motivering 

 

Door het voorstel van de Raad van Bestuur van vzw CC Coloma te volgen, is de regelgeving 

ondubbelzinnig.  



Financiële impact  

 

Niet van toepassing. 

 

Met algemene stemmen 

 

Besluit 

 

Artikel 1. De gemeenteraad keurt het aangepaste jokerreglement (zie artikel 2) goed 

met startdatum 01/01/2016. 

 

Artikel 2. 

Jokerreglement  KLEINERE SAMENWERKINGSPROJECTEN 

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

 

1. Inleiding 

 
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 kleinere 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. 

 

2. Budgetcontrole 
 

Het maximale budget voor dit jokerreglement binnen de totale begroting van 

het Cultuurcentrum Coloma wordt voor het meerjarenplan 2015 – 2019 werd  

vastgelegd op € 15.000 en kan enkel aangepast worden door de 

gemeenteraad bij de jaarlijkse vastlegging van de toelage aan 

Cultuurcentrum Coloma.  

 

De Raad van Bestuur van het cultuurcentrum Coloma bestudeert de 

ingediende en gemotiveerde aanvragen van de verenigingen. Aanvragen 

kunnen slechts behandeld worden voor zover er nog krediet beschikbaar is op 

het jaarbudget. 

 

Gemotiveerde aanvragen van de verenigingen moeten ingediend worden 

ter attentie van de Raad van Bestuur van CC Coloma. De aanvragen mogen 

betrekking hebben op activiteiten, die in een periode van 13 maanden 

vallen, te rekenen vanaf de datum van de Raad van Bestuur, waarin de 

aanvraag wordt besproken. De Raad van bestuur toetst de aanvragen aan 



het reglement. Indien de kosten van de voorliggende aanvragen meer 

bedragen dan het budget toelaat, zal de Raad van Bestuur een keuze  

maken welke dossiers goedgekeurd worden en welke eventueel afgekeurd 

worden.  Hiertoe zal zij in de schoot van haar Raad een interne nota opstellen, 

die de leidraad zal vormen voor deze evaluatie. Alle verenigingen zullen een 

gemotiveerd antwoord ontvangen uiterlijk 6 weken na de uiterste indiendata.  

 

3. Jokers 
 

De volgende jokers worden onderscheiden: 

 

- Een joker “drukwerk uitnodiging +verzending”, 

- Een joker “auteursrechten” (Sabam), 

- Een joker “uitkoopsom”, 

- Een joker “huur technisch materiaal”. 

 

Per kalenderjaar kan elk type joker slechts één keer worden ingezet. 

Per activiteit kan slechts één joker worden ingezet. Wanneer twee of 

meerdere erkende verenigingen samen een activiteit organiseren, treedt één 

vereniging op als joker-aanvrager.  

 

De jokers kunnen door de aanvrager worden ingezet onder de volgende 

voorwaarden.  

 

- De jokers kunnen worden ingezet door erkende verenigingen en dit 

voor lokale organisaties/activiteiten.  De activiteit moet 

toegankelijk zijn voor het publiek. 

- De jokers worden ingezet voor activiteiten die worden 

georganiseerd in samenwerking met CC Coloma. Op gedrukte 

uitnodigingen en/ of gedrukte affiches moeten de logo’s van het 

CC Coloma en het gemeentebestuur zichtbaar aanwezig zijn.  

- Elke samenwerking die tot een voordeel leidt, dat door deze jokers 

is bevat, geschiedt per definitie op verzoek van de vereniging en 

nooit op verzoek van het cultuurcentrum Coloma.  

- De vereniging organiseert de activiteit en voorziet hiertoe de 

nodige mensen tijdens de activiteit zelf (kassa, zaal versieren en 

opruimen, opdienen,….). Cultuurcentrum Coloma verleent de 

logistieke steun en zet daartoe de nodige mensen in voor en na de 

activiteit (podiumonderdelen en ander materiaal leveren en 

plaatsen).  

 

3.1 De joker “drukwerk uitnodiging +verzending” 
Hij laat de vereniging toe dat de uitnodigingen voor de bedoelde activiteit 

worden opgemaakt en gedrukt volgens de modellen van het cultuurcentrum 

(amerikaans formaat en in kleur) en dat ze worden verstuurd naar het 

adressenbestand van Coloma en naar de leden van de aanvragende 

vereniging, met een maximum van 1.500 stuks. De verzending geschiedt 

vanuit het cultuurcentrum.  

Deze joker is inzetbaar voor activiteiten die passen in het cultuuraanbod van 

Coloma: tentoonstellingen, optredens en gasttoneel. Info- of 

gespreksavonden vallen hier niet onder. 

Coloma zal de kosten van drukker en verzending op zich nemen en rekent 

enkel  20% van de kosten aan de aanvragende de vereniging aan. 

 

 

 



3.2 De joker “Auteursrechten” 
De vereniging die deze joker wenst in te zetten bezorgt tenminste 60 

kalenderdagen voor de activiteit alle noodzakelijke gegevens die het 

Sabamtarief kunnen bepalen aan de verantwoordelijke van het gemeentelijk 

gemeenschapscentrum. Deze joker geldt niet voor opgenomen muziek, maar 

wel voor een artiest, groep,…die optreedt, alsook de auteursrechten van een 

script en de bijhorende muziekrechten bij eigen toneelopvoeringen. 

Coloma zal de auteurskosten op zich nemen en rekent enkel  20 % van de 

kosten aan de aanvragende de vereniging aan. 

 

3.3 De joker “uitkoopsom” 
De vereniging die deze joker wenst in te zetten bezorgt zodra ze over de 

gegevens beschikt alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot de 

afhandeling van de betaling (cash op de avond zelf of via factuur nadien). 

Deze joker geldt voor het inhuren van een artiest, groep,…die live optreedt. 

Een gastspreker behoort niet tot deze categorie. 

Coloma zal 50 % van de kosten van de uitkoopsom op zich nemen met een 

maximum van 50 % van € 1.500, zijnde maximaal € 750. 

 

3.4 De joker “huur technisch materiaal”. 
Technisch materiaal dat beschikbaar is bij het gemeentelijk cultureel centrum 

wordt binnen de gebouwen toebehorend aan de gemeente gratis ter 

beschikking gesteld. Het gebruik van dit materiaal wordt niet als de inzet van 

een joker beschouwd. 

Deze joker beoogt de inzet van technisch materiaal dat het gemeentelijk 

gemeenschapscentrum zelf moet huren. Coloma zal het huren en ter plaatse 

brengen op zich nemen, dit tot 50 % van de kosten met een maximum van 50 

% van € 1.500, zijnde maximaal € 750. 

Deze joker is inzetbaar voor activiteiten die passen in het cultuuraanbod van 

Coloma: optredens, toneel met eigen acteurs en gasttoneel.  

 

4. Dubbele subsidiering 
Indien een vereniging(en) een klein samenwerkingsproject organiseert met de 

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

maken op een werkingssubsidie.  

 

5. Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 01/01/2016. 

 

Artikel 3. Het oude jokerreglement kleinere samenwerkingsprojecten wordt met ingang 

van 01/01/2016 opgeheven. 

 

In opdracht : 

De Gemeentesecretaris wnd., De Voorzitter,  

(get.) Marina Bosmans (get.) Luc Deconinck 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

Sint-Pieters-Leeuw, 24 oktober 2016 

 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,  

 

 

Walter Vastiau Luc Deconinck 

 


