Subsidiereglement
voor verenigingsoverschrijdende activiteiten van de NCRW
vzw
Wat is een subsidie voor verenigingsoverschrijdende activiteiten?
De Nederlandse Culturele Raad van Wemmel wil socioculturele activiteiten die
georganiseerd worden door meerdere verenigingen ondersteunen door onder
bepaalde voorwaarden een financiële tussenkomst aan te bieden, voorzover
de NCRW daartoe zelf over de vereiste budgetten beschikt.
Wie kan een subsidie voor verenigingsoverschrijdende activiteiten
aanvragen?
Alle door de NCRW erkende verenigingen kunnen een aanvraag indienen.
Aan welke voorwaarden moet de activiteit voldoen?
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

De activiteit wordt samen georganiseerd door minstens twee verenigingen
die door de NCRW erkend zijn.
De activiteit is van socioculturele aard en heeft geen winstgevend doel.
De activiteit overstijgt de normale werking van de verenigingen.
De activiteit vindt plaats in Wemmel, Hamme of Relegem.
De activiteit is toegankelijk voor een breed publiek en niet enkel voor de
leden.
De activiteit heeft een realistische begroting.
Eigen financiële inbreng van de organiserende verenigingen en/of
toegangsgeld vragen aan de deelnemers is een must.
De richtlijnen over het taalgebruik in communicatie en promotie voor
erkende verenigingen van de NCRW zoals beschreven in de ‘Voorwaarden
om erkend te worden als lid van de Algemene Vergadering’ worden
nageleefd.
De verenigingen vermelden de NCRW als sponsor met logo tijdens de
activiteit.
Subsidiëring aanvragen bij andere overheden is een pluspunt.

Wanneer vraag je de subsidie aan?
Minstens één maand vóór de start van de activiteit moet het
aanvraagformulier, volledig ingevuld en ondertekend, ingediend zijn. Het
bestuur behoudt zich het recht voor om aanvragen die later binnenkomen,
niet te behandelen.
Je ontvangt steeds een bevestiging van goede ontvangst.
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Hoe vraag je de subsidie aan?
Je doet dat via dit aanvraagformulier.
Je bezorgt het ingevulde en ondertekende formulier aan de secretaris en de
voorzitter: ncrwsecretariaat@gmail.com en liever@scarlet.be
Wat gebeurt er met je subsidieaanvraag?
Het bestuur van de NCRW behandelt je aanvraag op de eerste
bestuursvergadering volgend op de aanvraag of via schriftelijke
besluitvormingsprocedure. Het bestuur gaat na of aan de subsidiëringsvoorwaarden is voldaan en beslist autonoom of de activiteit voor subsidie in
aanmerking komt en indien wel, hoe hoog het toegekende bedrag is.
Wat vraagt de NCRW?
− De informatie die de subsidieaanvrager via het aanvraagformulier aan
de NCRW bezorgt, moet volledig zijn.
− De gesubsidieerde verenigingen bezorgen binnen de drie maanden na
de activiteit een kort inhoudelijk verslag en een financiële afrekening
(een eindbalans met inkomsten en uitgaven, kastickets en facturen voor
ten minste het gesubsidieerde bedrag) aan de secretaris en de
voorzitter: ncrwsecretariaat@gmail.com en liever@scarlet.be. Na
verificatie van de stukken, betaalt de NCRW het toegekende
subsidiebedrag. De NCRW kan beslissen het toegekende subsidiebedrag
te verminderen of niet uit te betalen, als de stukken te laat zijn
ingediend of als niet aan de subsidievoorwaarden is voldaan.
Hoeveel bedraagt de subsidie?
De subsidie bedraagt maximum 250 euro.
Voor grote activiteiten kan het bestuur uitzonderlijk afwijken van het
maximumbedrag. Het bestuur beslist hier autonoom over.
Heb je nog vragen?
Dan kan je terecht bij de voorzitter van de NCRW, Lieve Verbeeck
(liever@scarlet.be)
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