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- Koninklijk besluit van 8 april 2003 – sociale en culturele participatie 
Administratieve onderrichtingen inzake eindverslag en afrekening 
 
Artikel 5 van het koninklijk besluit van 8 april 2003 en punt 3 van de ministeriële 
omzendbrief van 17 juni 2003 vermelden dat de OCMW’s tegen 1 juli 2004 een eindverslag 
moeten indienen over de aanwending van de subsidie voor de bevordering van de sociale, 
culturele en sportieve participatie. 
Dit schrijven wil onderrichtingen geven over de vorm en inhoud van dit verslag en de 
praktische eindregeling. Het is hierbij de bedoeling dat bij elke activiteit de essentiële 
informatie wordt opgenomen en dat de veelvormigheid van de verslagen wordt beperkt met 
het oog op een vlotte verwerking. 
Volgend schema laat genoeg flexibiliteit om een verslag op te stellen op maat van de door 
uw centrum ondersteunde activiteiten. 

1. Activiteitenverslag 
Het verslag heeft betrekking op alle activiteiten tussen 1 mei 2003 en 30 april 2004 
waarvoor het centrum (een deel van) de kosten ten laste van deze subsidie heeft 
aangerekend. 
De activiteiten worden telkens gerubriceerd in de drie aanwendingsvormen: 
1. deelname aan sociale, sportieve of culturele manifestaties -
2. deelname aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld en 

benodigdheden 
3. initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak 

Per activiteit of activiteitensoort duidt u aan:  
- de aard van de activiteit (eventueel nadere omschrijving) 
- de financieringssleutel (indien uiteenlopend) 
- aantal deelnemers–cliënten 
- deelnameprijs per deelnemer – indien de kostprijs wordt gedifferentieerd, bijvoorbeeld 

op grond van leeftijd, er bij vermelden 
- globale kostprijs, vervolgens opgesplitst in eigen bijdragen en bedrag aan te rekenen 

op de subsidie 
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- eventuele opmerkingen 
- verwijzing naar eventuele bijlagen 

Per aanwendingsvorm en voor de maatregel in het geheel maakt u de som van het aantal 
bereikte cliënten1, de kostprijs, de eigen bijdragen en het bedrag aan te rekenen op de 
subsidie. 
Indien (een deel van) de verwezenlijking van de doelstellingen van de subsidie is 
toevertrouwd aan een derde organisatie, is een goedgekeurd activiteitenverslag van die 
organisatie noodzakelijk. 
De identiteit van de cliënten waaraan u het voordeel heeft gegund, hoeft in dit verslag niet 
te worden opgenomen, maar kan bij wijze van controle worden opgevraagd. 
U kan het activiteitenverslag aanvullen met beschouwingen over het profiel van de bereikte 
cliënten, over de impact van de maatregel op de cliënten, plus opmerkingen, bedenkingen, 
eventueel van de deelnemers zelf, korte evaluatie, beleidsaanbevelingen. 
Een fictief voorbeeld van een activiteitenverslag wordt hier bijgevoegd. 

2. Financieel verslag 
Het financieel verslag geeft de verrichtingen weer die in het kader van deze maatregel zijn 
gedaan, met name de kosten (voor tegemoetkomingen) en de opbrengsten (de eigen 
bijdrage van cliënten bij cofinanciering). Het netto resultaat zou moeten overeenstemmen 
met het totaal op de subsidie aan te rekenen bedrag uit het activiteitenverslag. 
Het financieel verslag kan bestaan uit een uittreksel uit de analytische boekhouding, voor 
waar en echt verklaard door de Ontvanger. De verantwoordingsstukken waarnaar de 
boekhouding verwijst hoeven dan niet te worden meegestuurd, maar dienen voor controle 
ter beschikking te liggen. 
Stuur in geen geval originele facturen op. 

3. Eindregeling 
De subsidie is pas definitief verworven na verwerking van en eventueel controle op de 
eindverslagen. 
Na nazicht van de eindverslagen zullen mijn diensten u een kwijting of ingeval van niet-
uitputting of onvoldoende verantwoording, een schuldvordering bezorgen.  
Gelieve géén terugbetalingen uit te voeren op het rekeningnummer vermeld in de 
omzendbrief van 17 juni 2003. 
 
(w.g.) 
 
Julien Van Geertsom 
Voorzitter POD 

                                                 
1 Het aantal verschillende cliënten dat aan de activiteiten heeft deelgenomen. Als een bepaalde 
cliënt aan meerdere activiteiten heeft deelgenomen kan hij maar één keer in het totaal worden 
meegeteld. 
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Voorbeeld – activiteitenverslag 
 
OCMW van N. 
NIS-nr : xxxxx 
Projectverantwoordelijke: NN. 

1. Deelname aan sociale, culturele en sportieve manifestaties 
Bijwonen van voorstelling door Toneelkring Samen (datum, plaats) 
Cofinancieringssleutel: 80-20% 
20 cliënten, tickets aan 5 EUR 
Totale kostprijs: 100 EUR 
Eigen bijdrage: 20 EUR 
Aan te rekenen op subsidie: 80 EUR. 
 
Deelname aan allerlei culturele en sportieve activiteiten 
Bemiddeld door vzw Cultuur voor Iedereen (zie bijgevoegd activiteitenverslag, goedgekeurd 
op 31 mei 2004) 
Volgens het verslag zijn hierbij 30 cliënten van het centrum bereikt. 
Totale kostprijs: 250 EUR 
Eigen bijdragen: 50 EUR 
Aan te rekenen op subsidie: 200 EUR. 
 
In totaal zijn er 40 verschillende cliënten bereikt 
Totale kostprijs: 350 EUR, waarvan 70 EUR eigen bijdragen en 280 EUR subsidie. 
 

2. Deelname aan sociale, culturele en sportieve verenigingen 
Lidmaatschap voetbalclub FC De Kampioenen: seizoen 2003-2004 
Cofinancieringssleutel: 80-20% 
5 cliënten, lidgeld aan 100 EUR (jeugdspelers) 
2 cliënten, lidgeld aan 200 EUR (volwassenen) 
Totale kostprijs: 500 + 400 EUR = 900 EUR 
Eigen bijdragen: 180 EUR. 
Aan te rekenen op subsidie: 720 EUR. 
 
Deelname leesclub “De Hobbit” 
Cofinancieringssleutel: 80-20% 
2 cliënten aan 20 EUR (=kostprijs van het gelezen boek) 
Totale kostprijs: 40 EUR. 
Eigen bijdragen: 8 EUR 
Aan te rekenen op subsidie: 32 EUR. 
 
In totaal zijn er 9 verschillende cliënten bereikt. 
Totale kostprijs: 940 EUR, waarvan 188 EUR eigen bijdragen en 752 EUR subsidie. 
 

3. Initiatieven van of voor de doelgroep 
Organisatie van variétéshow door mensen die in armoede leven (datum, plaats) 
Productieploeg en cast: 20 cliënten 
Gemengd publiek (cliënten en geïnteresseerden) 
Totale kostprijs: 500 EUR 
Opbrengsten (toegangsgelden): 150 EUR. 
Nettoverlies, aan te rekenen op subsidie: 350 EUR. 
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20 cliënten hebben zich actief ingezet. 
Totale kostprijs: 500 EUR, waarvan 150 EUR andere bronnen en 350 EUR subsidie. 
 

Algemeen totaal 
In totaal heeft de maatregel 55 verschillende cliënten bereikt. 
Totale kostprijs: 1.790 EUR, waarvan 408 EUR andere bronnen en 1.382 EUR subsidie. 
 
Lijst van bijlagen 
- Verslag van de Raad houdende interne evaluatie van de maatregel en aanbevelingen 

naar de hogere overheid 
- Activiteitenverslag van vzw Cultuur voor Iedereen, aanvaard door de Raad 
- Uittreksel uit de historiek van de rekeningen, bij wijze van financieel verslag, voor echt 

verklaard door de Ontvanger 
 
 
 
Voorzitter 
 
(w.g.) 
 
 
Secretaris 
 
(w.g.) 
 


