Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
ADVIES (goedgekeurd in de vergadering van 19.01.05) betreffende het reglement voor
de subsidiëring van uitzonderlijke culturele initiatieven en van hobbyverenigingen.
In de plenaire vergadering van 19.01.05 heeft de Raad voor Volksontwikkeling bovenvermeld
reglement besproken en werden volgende aanbevelingen geformuleerd:

Algemeen
1. De Raad heeft vragen bij de beperkte omvang van de financiële middelen zoals ter
beschikking gesteld van de sectoren volksontwikkeling en cultuurspreiding in verhouding
tot de totaliteit van het beschikbare budget van Nationale Loterijmiddelen.
2. De Raad dringt aan op meer rechtszekerheid en een vlottere uitbetaling voor die
organisaties die op basis van dit reglement betoelaagd worden.
3. Indien de noodzaak zich aandient om ingediende dossiers voor amateurproducties
inhoudelijk te beoordelen , dan is de Raad van mening dat hiertoe best een beroep kan
gedaan worden op de beoordelingscommissie Amateurkunsten.

Tekstueel
Hoofdstuk 1: Uitzonderlijke culturele initiatieven
1. Als gevolg van de veranderingen in de vzw-wetgeving stelt de Raad voor bij de
opsomming van de vereiste elementen in het indieningsdossier, zoals vermeld onder punt
C. Procedure de vereiste “een kopie van de statuten van de vereniging zonder
winstoogmerk , zoals die aan het Belgisch Staatsblad toegezonden zijn” te vervangen door
“een kopie van de statuten van de vereniging zonder winstoogmerk , zoals die voor
publicatie in het Belgisch Staatsblad aan de griffie van een Rechtbank van Koophandel
zijn bezorgd”
2. De Raad stelt voor in de eerste zin van punt E Advisering volgende toevoeging te doen:
”De subsidies worden toegekend door de minister van Cultuur na advies van de
administratie Cultuur (afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk)
Hoofdstuk 2: Hobbyverenigingen
3. De Raad stelt in Punt A Wie kan indienen? volgende precisering voor:
”Hobbyverenigingen met een ledenwerking die onder andere als doelstelling hebben
activiteiten te ontwikkelen in het domein van de culturele vrijetijdsbesteding, kunnen een
projectsubsidie bekomen van maximum 2.500 euro per jaar voor één activiteit met een
landelijke uitstraling..”

i.o. Marleen Platteau, voorzitter Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
Christine Bussche, secretaris

