NEDERLANDSE CULTURELE RAAD WEMMEL VZW
SUBSIDIEREGLEMENT
VERENIGINGSOVERSCHRIJDENDE INITIATIEVEN

Wat is een subsidie voor verenigingsoverschrijdende initiatieven?
De Nederlandse Culturele Raad van Wemmel wil socioculturele intiatieven die gedragen worden door
meerdere verenigingen ondersteunen door onder bepaalde voorwaarden een financiële tussenkomst aan
te bieden.
Wie kan een subsidie voor verenigingsoverschrijdende initiatieven aanvragen?
Alle door de NCRW erkende verenigingen kunnen een aanvraag indienen.
Aan welke voorwaarden moet het initiatief voldoen om kans te maken op subsidie?
- De activiteit wordt georganiseerd door minstens twee verenigingen die door de NCRW erkend zijn.
- De activiteit is van socio-culturele aard en heeft geen winstoogmerk.
- De activiteit overstijgt de normale werking van de verenigingen.
- De activiteit vindt plaats in Wemmel en is hoofdzakelijk bedoeld voor ‘Wemmelaars’.
- De activiteit is toegankelijk voor een breed publiek en niet enkel voor de leden.
- De activiteit heeft een realistische begroting. Eigen inbreng is een must. Subsidiëring aanvragen bij
andere overheden is een pluspunt. De NCRW draagt slechts een deel van de kosten.
Wanneer moet je de subsidie aanvragen?
Ten laatste 3 maanden voor de start van het project (juli en augustus worden niet meegerekend) moet
het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend ingediend zijn. Aanvragen die later
binnenkomen kunnen niet meer ondersteund worden. Binnen de twee maanden na de indiening krijg je
van de NCRW het antwoord. In het geval van een positieve beoordeling wordt het geld kort daarna
overgemaakt.
Hoe moet je de subsidie aanvragen?
De aanvraag moet gebeuren via het standaard aanvraagformulier. Het ingevulde formulier wordt
daarna verstuurd naar NCRW vzw, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel (of in de brievenbus van GC de
Zandloper gedeponeerd). Het kan ook via e-mail bezorgd worden: NCRW.wemmel@gmail.com.
Waar vind je het aanvraagformulier?
Wie een subsidieaanvraag wil indienen, is verplicht het aanvraagformulier te gebruiken. Je kan het hier
downloaden in een Word-versie:
Aanvraagformulier verenigingsoverschrijdende initiatieven NCRW
Wat gebeurt er met je subsidieaanvraag?
De aanvraag wordt behandeld door het bestuur van de NCRW. Dat beslist autonoom of het initiatief
voor subsidie in aanmerking komt en indien wel, hoe hoog het toegekende bedrag is. Het antwoord
krijg je uiterlijk twee maanden na het indienen van het aanvraagformulier.
Het al dan niet toekennen van een ondersteuning houdt in geen geval een waardeoordeel in over de
activiteit.
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Wat verwacht de NCRW in ruil?
• De informatie die de subsidieaanvrager via het aanvraagformulier aan de NCRW bezorgt moet
volledig en correct zijn.
• De NCRW ondersteunt financieel en verwacht in ruil een duidelijke vermelding met logo als
sponsor op de affiches, flyers, programmaboekjes en andere promotiemiddelen of –kanalen die
de activiteit aankondigen of begeleiden.
• Achteraf moet de gesubsidieerde vereniging aan de NCRW een kort inhoudelijk verslag en een
financiële afrekening bezorgen (een eindbalans, alsook kastickets en facturen voor ten minste
het gesubsidieerde bedrag). Dit gebeurt ten laatste drie maanden na afloop van de activiteit.
Bij het niet naleven van deze voorwaarden kan de NCRW de subsidie geheel of gedeeltelijk
terugvorderen, al dan niet in combinatie met een bepaalde periode van uitsluiting van verdere
subsidiëring van de desbetreffende subsidieaanvrager.
Hoeveel bedragen de subsidies?
De subsidies voor verenigingsoverschrijdende initiatieven staan zoveel mogelijk in verhouding tot de
voorziene kosten en zijn onder meer afhankelijk van het NCRW-budget en van het aantal aanvragen.
Waar kan je als initiatiefnemer nog gebruik van maken?
• Sommige activiteiten (bv. sportevenementen of initiatieven die zich op de jeugd richten)
komen misschien in aanmerking voor structurele ondersteuning door de jeugdraad of de
sportraad.
• Het gemeentebestuur van Wemmel of andere overheden kunnen eventueel specifieke
ondersteuning bieden.
• Via de provinciale uitleendienst in Asse kan je allerlei materiaal voor je activiteit ontlenen:
Uitleenbalie in Asse (PIVO), Poverstraat 75, 1731 Asse, Tel. 02-454 82 41,
uitleenbalie.asse@vlaamsbrabant.be
Heb je nog vragen?
Dan stuur je best een e-mail naar NCRW.wemmel@gmail.com of kan je contact opnemen met één van
de bestuursleden. De namen van het bestuur van de NCRW vind je op de website van GC de
Zandloper: http://www.dezandloper.be/verenigingen/cultuur
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