afdeling vrije tijd
reglement voor de toekenning van een
buitengewone subsidie aan verenigingen

REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN EEN BUITENGEWONE SUBSIDIE AAN VERENIGINGEN
vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 6 juli 2017
ALGEMEENHEDEN
Artikel 1.
Erkende socioculturele, culturele, sociale, jeugd en sportverenigingen kunnen, binnen de perken van het budget
goedgekeurd door de gemeenteraad, een bijzondere subsidie ontvangen. Deze subsidie wordt verleend volgens de
voorwaarden opgesomd in dit reglement.
Artikel 2.
De uitbetaling van de financiële toelage gebeurt in overeenstemming met het gemeentedecreet door overschrijving op
de bankrekening van de vereniging.
De uitbetaling kan enkel gebeuren als voldaan is aan de wettelijke verplichtingen van toepassing op een
gemeentebestuur.
Artikel 3.
Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of indien de gestelde voorwaarden niet zijn nageleefd, kan het college
van burgemeester en schepenen:
 de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de betrokken organisatie;
 de betrokken vereniging van verdere subsidiëring uitsluiten, zowel binnen dit reglement als binnen alle andere
gemeentelijke reglementen, voor een periode van drie jaar.
ERKENNING VAN EEN VERENIGING
Artikel 4.
Een erkende vereniging is een vereniging die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1.1.1.2 van het gecoördineerd
retributiereglement.
DE BUITENGEWONE SUBSIDIE
Artikel 5.
Naast de gewone jaarlijkse subsidie kan de gemeenteraad aan een erkende en gesubsidieerde plaatselijke vereniging,
om de organisatie van activiteiten of manifestaties van uitzonderlijke aard of waarde mogelijk te maken, bijkomende
subsidies inschrijven in het budget.
Naast de gewone jaarlijkse subsidie kan het college van burgemeester en schepenen aan een erkende vereniging, om
de organisatie van activiteiten of manifestaties van uitzonderlijke aard of waarde mogelijk te maken, andere
ondersteuning onder de vorm van materiaal, personeelsinzet, … toekennen.
Artikel 6.
De hier bedoelde activiteiten en manifestaties vallen buiten de reguliere werkingssubsidies waar verenigingen jaarlijks
een dossier voor indienen. Enkel vergaderingen om deze activiteiten of manifestaties voor te bereiden mogen
doorgegeven worden volgens de bepalingen vastgelegd in de afzonderlijke subsidiereglementen van culturele, socioculturele en sociale verenigingen, jeugdverenigingen en sportverenigingen; niet de activiteiten of manifestaties zelf.
Buitengewone subsidies kunnen ook worden toegekend voor de bevordering van de werking in kansarme situaties.
Artikel 7.
Opdat een vereniging op deze buitengewone subsidie en ondersteuning aanspraak zou kunnen maken, moet de
vereniging een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur ten laatste drie maanden voorafgaand aan de bijzondere
activiteiten of manifestaties. Bij de aanvraag moeten de volgende documenten gevoegd worden:
 een nota ter verantwoording waaruit blijkt dat:
de activiteiten en manifestaties uitzonderlijk zijn en niet binnen de gewone werking van de vereniging passen;
de activiteiten en manifestaties een bijzondere meerwaarde hebben voor heel de gemeente;
 een realistische raming van de uitgaven en de inkomsten van de activiteiten en manifestaties waaruit blijkt dat
de gewone werkingsmiddelen van de vereniging de kost van deze activiteiten en manifestaties niet kunnen
dekken. (een 0 inkomst kan niet in dit overzicht staan; er wordt een raming verwacht van de inkomsten bar,
verkoop kaarten, …)
 een overzicht van de toegangsprijs, kostprijs voor een deelnamekaart, kostprijs van een drankkaart, kostprijs
van een afzonderlijk drankje.
 een overzicht van de gewenste ondersteuning.

Artikel 8.
De vereniging waaraan een buitengewone subsidie of een andere vorm van ondersteuning wordt verleend, kan een
aantal voorwaarden worden opgelegd in het besluit van het college van burgemeester en schepenen. Dit kan gaan over:
 de opname van het logo van het gemeentebestuur in alle communicatie en de duidelijke bekendmaking van de
ondersteuning door het gemeentebestuur;
 bijkomende voorwaarden rond opkuis van materiaal en terrein, huur van gemeentelijke zalen of materialen in de
uitleendienst;
 de mogelijkheden en beperkingen tot ondersteuning van de gemeentelijke technische dienst en het
administratief personeel;
 het aantal toegangskaarten dat ter beschikking gesteld wordt van het gemeentebestuur;
 het aantal toegangskaarten dat ter beschikking gesteld wordt voor cliënteel van de sociale dienst ;
 het toepassen van een korting aan bepaalde doelgroepen bv. 55-plussers, minderjarigen, … (indien de toegang
niet gratis is).
Deze lijst is niet limitatief. Op basis van de soort activiteiten en manifestaties kunnen bijkomende voorwaarden of
restricties worden opgelegd.

