Lidmaatschap oKo
Algemene voorwaarden

1

Aanvraag lidmaatschap

1.1

Indien de organisatie door de Vlaamse Gemeenschap structureel of projectmatig

gesubsidieerd wordt in het kader van het Kunstendecreet, dan dient de Raad van Bestuur van de
organisatie een aanvraag tot toetreding in bij de Raad van Bestuur van oKo. Tijdens de
eerstvolgende vergadering van het oKo-bestuur wordt deze aanvraag ter goedkeuring voorgelegd
en besproken. Bij akkoord kan het lidmaatschap onmiddellijk ingaan.
1.2

Wordt de organisatie niet gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, dan kan alsnog

een aanvraag worden ingediend. Deze wordt dan achtereenvolgens aan de Raad van Bestuur en
aan de Algemene Vergadering van oKo ter goedkeuring voorgelegd.
1.3

Een organisatie die het oKo-lidmaatschap aanvraagt naar aanleiding van een

projectsubsidie aanvraag in het kader van het Kunstendecreet, gaat hierbij het formeel
engagement aan om, bij de effectieve toekenning van de projectsubsidie, ook daadwerkelijk lid te
worden en aan de geldende lidmaatschapsvoorwaarden te voldoen.
1.4

Bij ondertekening van het toetredingsformulier krijgt de organisatie toegang tot alle

informatie van de website en zal het oKo-secretariaat antwoorden op technische servicevragen.
De organisatie maakt echter pas deel uit van de ledenstructuur van oKo na de toekenning van de
projectsubsidie en de daaropvolgende officiële behandeling van de aanvraag.

2

Lidgeld

2.1

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van gesubsidieerde organisaties wordt berekend op

basis van de subsidies die de organisatie ontvangt.
2.1.1

Voor structureel betoelaagde organisaties die ressorteren onder PC 304 bedraagt het

lidgeld in principe 0,35 procent van het totale bedrag, met een minimum van 260 euro en een
maximum van 6.735 euro. Worden in acht genomen voor de berekening: structurele subsidies en
projectsubsidies, subsidies internationale samenwerking, stedelijke en provinciale subsidies,
loonsubsidies als DAC, GESCO, ... of andere die je nader dient te omschrijven.
2.1.2

Voor structureel betoelaagde organisaties die ressorteren onder PC 329 en tevens

aangesloten zijn bij de socioculturele werkgeversfederatie Sociare, wordt het bovenvermelde
lidgeld gehalveerd. Dit bedraagt bijgevolg 0,175 procent van het totale subsidiebedrag, met een
minimum van 130 euro en een maximum van 3.367.50 euro.
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2.1.3

Voor projectmatig betoelaagde organisaties bedraagt het lidgeld 0,35 procent van het

bedrag van de projectsubsidie in het kader van het Kunstendecreet, met een maximum van 6.735
euro. Er wordt geen minimumlidgeld bepaald. Er wordt bij de berekening ook geen rekening
gehouden met eventuele andere subsidies (van lokale overheden, ...).
2.2

Niet-gesubsidieerde organisaties die een projectsubsidieaan vraag willen indienen of net

hebben ingediend, betalen geen lidgeld, op voorwaarde dat de organisatie in kwestie zich
engageert van zodra de projectsubsidies worden toegekend aan de geldende
lidmaatschapsvoorwaarden te voldoen (zie projectmatig gesubsidieerde organisaties).
2.3

Voor andere niet-gesubsidieerde organisaties bedraagt het lidgeld 0,175 procent op de

jaaromzet, met een minimum van 260 euro.
2.4

Het lidgeld wordt jaarlijks gefactureerd. Het verschuldigde bedrag moet ten laatste 30

dagen na ontvangst van de factuur door de organisatie worden betaald.

3

Duurtijd lidmaatschap

3.1

Voor structureel gesubsidieerde organisaties of niet-gesubsidieerde organisaties is het

lidmaatschap van onbepaalde duur, mits het lidgeld jaarlijks wordt betaald.
3.2

Voor projectmatig betoelaagde organisaties loopt het lidmaatschap tot en met de

afrekening van het project waarvoor lidgeld betaald werd. In geval van opeenvolgende
projectsubsidies, loopt het lidmaatschap tot en met de afrekening van het laatstlopende project
waarvoor lidgeld werd betaald.

4

Opzeggen lidmaatschap

4.1

Het lidmaatschap opzeggen kan enkel voor het volgende jaar. Het dient ten laatste op 30

september van het voorgaande jaar en wel schriftelijk te gebeuren.
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