Lidmaatschap oKo
Algemene voorwaarden

1

Wie kan lid worden?

1.1

Elke professionele organisatie op het vlak van de kunsten met als hoofdactiviteit de

creatie, de productie, de spreiding of de ondersteuning van de kunsten in de meest brede
betekenis van het woord kan een aanvraag indienen om lid te worden van oKo.
1.2

Als de organisatie structureel of projectmatig gesubsidieerd wordt door de Vlaamse

overheid op basis 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 de raad van bestuur wordt de aanvraag besproken. Bij akkoord kan het lidmaatschap
onmiddellijk ingaan.
1.3

Ook een professionele artistieke organisatie die niet gesubsidieerd wordt binnen het

Kunstendecreet kan een aanvraag indienen. In dat geval adviseert de raad van bestuur en is het de
algemene vergadering die beslist.

2

Lidmaatschapsbijdrage en kortingen

2.1

Wordt de organisatie structureel of projectmatig gesubsidieerd door de Vlaamse overheid

op basis van het Kunstendecreet, dan wordt de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage berekend op basis
van alle subsidies die de organisatie het jaar voordien heeft ontvangen. Het overzicht van de
subsidies op basis waarvan de lidmaatschapsbijdrage wordt berekend is te consulteren in bijlage.
De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 0,42 procent van de som van alle subsidies van het
voorgaande jaar.
2.2

Als een professionele artistieke organisatie niet door de Vlaamse overheid op basis van

het Kunstendecreet wordt gesubsidieerd, dan wordt het lidgeld berekend op basis van de omzet
van het jaar voordien. Onder omzet wordt het totaal van de rekeningen 70 tot en met 74
begrepen. De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 0,21 procent van de omzet.
2.3

Ressorteert de organisatie onder een ander paritair comité dan PC 304, dan ontvangt ze

40% korting. Valt de organisatie onder PC 329, dan kan ze bovendien genieten van een
kortingstarief bij Sociare door te kiezen voor het collectieve oKo-lidmaatschap bij deze
werkgeversfederatie. Dan is enkel nog de prijs per medewerker te betalen; de basisprijs vervalt.
2.4

Wordt de organisatie door de Vlaamse én Franse Gemeenschap structureel gesubsidieerd,

wat betekent dat ze is vernetwerkt in beide gemeenschappen, dan krijgt ze 50% korting. De
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lidmaatschapsbijdrage wordt berekend op basis van alle subsidies die de organisatie het jaar
voordien van zowel Nederlandstalige als Franstalige zijde heeft ontvangen.
2.5

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

2.6

Een organisatie betaalt minimaal 260 euro en maximaal 8.500 euro.

3

Facturatie

3.1

De lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks gefactureerd. De organisatie bezorgt het

secretariaat begin april de afrekening van het jaar voordien. Ze bevat een gedetailleerd overzicht
van de inkomsten 70 tot en met 74. Op basis hiervan gebeurt de berekening van de
lidmaatschapsbijdrage. Het verschuldigde bedrag moet ten laatste 30 dagen na ontvangst van de
factuur worden betaald.
3.2

Infosessies en algemene vergaderingen zijn in principe gratis. Wie echter nalaat tijdig te

annuleren, betaalt een no-show-fee van 50 euro. De specifieke annuleringsvoorwaarden zullen
telkens bij de aankondiging van de activiteit worden bekend gemaakt.

4

Start, duur en opzeg

4.1

De maand waarin de raad van bestuur de aanvraag goedkeurt, is de startmaand van het

lidmaatschap en dus van de dienstverlening. Een door de algemene vergadering goed te keuren
organisatie, betaalt haar lidmaatschapsbijdrage slechts vanaf de maand waarin de algemene
vergadering haar aanvraag tot toetreding goedkeurt. Volgt de algemene vergadering de raad van
bestuur niet, dan wordt het lidmaatschap alsnog stopgezet. Een onvolledig jaar lidmaatschap
wordt pro rata berekend, zowel bij in- als bij uitstap.
4.2

Het lidmaatschap is van onbepaalde duur.

4.3

Het lidmaatschap kan enkel schriftelijk worden opgezegd en dit vóór 30 september om

uitwerking te hebben bij de aanvang van het volgende jaar. Organisaties die hun lidmaatschap niet
schriftelijk opzeggen, blijven aangesloten.
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2

Bijlage
Subsidies op basis waarvan de ledenbijdrage wordt berekend
De ledenbijdrage wordt berekend op basis van elke reguliere en tijdelijke bijdrage van een
overheid. Dat kan een bijdrage zijn van een gemeentelijke, provinciale, gewestelijke, federale,
buitenlandse, Europese overheid of van een gemeenschap. Alle subsidies worden meegeteld,
ongeacht de kosten die ermee worden gefinancierd.
De ledenbijdrage wordt beschouwd als een bijdrage aan het netwerk, niet als een factuur voor
geleverde diensten.
Niet-limitatief overzicht van types subsidie:
•

Structurele subsidie kunstendecreet (werkingssubsidies)

•

Structurele subsidie kunstendecreet (kunstinstellingen)

•

Projectsubsidies kunstendecreet

•

Subsidie internationale samenwerking (niet reissubsidie), kunstendecreet

•

Tussenkomst voor een buitenlands publiek presentatiemoment, kunstendecreet

•

Subsidie voor een netwerkorganisatie, kunstendecreet

•

Structurele subsidie Erfgoeddecreet

•

Projectmatige subsidies Erfgoeddecreet

•

Structurele subsidies Jeugdwerkdecreet

•

Projectmatige subsidies Jeugdwerkdecreet

•

Structurele subsidies VAF

•

Projectmatige subsidies VAF

•

Structurele subsidies Literatuur Vlaanderen

•

Projectmatige subsidies Literatuur Vlaanderen

•

Structurele subsidies steden en gemeentes

•

Projectmatige subsidies steden en gemeentes

•

Transitiereglement en/of Decreet bovenlokaal cultuurbeleid (ex-provinciale subsidies)
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•

Participatiedecreet

•

Structurele subsidies VGC

•

Projectmatige subsidies VGC

•

Loonsubsidies als DAC, GESCO, Sociale Maribel, VIA-middelen, eindejaarspremie VIA
Kunsten,

•

Loonsubsidies: personeel op payroll van de gemeente of een andere instantie.

•

Europese subsidies: Creative Europe, ESF ...

•

Buitenlandse subsidies of subsidies via buitenlandse instituten: Goethe, Descartes ...

•

Subsidies van andere gemeenschappen: Franstalige gemeenschap, Duitstalige
gemeenschap

•

Innovatiesubsidies Vlaamse Overheid

•

Diversiteitssubsidies Vlaamse Overheid

•

…
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