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Reglement voor het toekennen van een feestcheque

Artikel 1. Toepassingsgebied
Deze feestcheque kan worden toegekend aan de activiteiten of prestaties die beantwoorden aan de volgende
normen
- de activiteit vindt plaats in Waregem
- de activiteit heeft als doelgroep minimaal 20 woonentiteiten
- alle genodigden moeten afkomstig zijn uit eenzelfde buurt
- de activiteit is toegankelijk voor iedere geïnteresseerde uit de buurt
- de activiteit heeft een duidelijke meerwaarde voor de gemeenschapsvorming
- de activiteit heeft geen commercieel karakter
- tijdens de activiteit is duidelijk zichtbaar dat er medewerking is van de stad Waregem
- tijdens de toespraak is er vermelding van medewerking van de stad
- het is de eerste activiteit van de buurt waarvoor een feestcheque wordt aangevraagd
Artikel 2. Aanvragen
De aanvragen worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen minstens twee maand voor
datum van de activiteit op een standaard aanvraagformulier, vastgesteld door het schepencollege.
Artikel 3. Bevestiging
Uiterlijk 1 maand voor de activiteit bevestigt het college van burgemeester en schepenen het al dan niet
toekennen van een feestcheque. Vanaf de principiële toekenning van de feestcheque door het college van
burgemeester en schepenen, moet in alle publiciteit vermeld worden ‘met medewerking van stad Waregem’ en
logovermelding van de stad.
Artikel 4. Uitnodiging
Een uitnodiging van de activiteit moet gericht worden aan het stadsbestuur. De subsidiërende overheid
behoudt zich het recht voor om de activiteit te bezoeken.
Artikel 5. Uitbetalen
De feestcheque wordt uitbetaald onder de vorm van 6 Waregembonnen van 25 euro. Deze kunnen worden
afgehaald samen met de op te hangen spandoek van de stad na schriftelijke bevestiging door het college van
burgemeester en schepenen tijdens de openingstijden van de stadswinkel.
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Artikel 6. Verantwoording
Uiterlijk twee maand na de activiteit moeten volgende verantwoordingsstukken worden bezorgd aan het
stadsbestuur:
- Uitnodiging van de activiteit met het logo van de stad als sponsor op de uitnodiging
- Foto waarop duidelijk te zien is dat het logo of de vlag van de stad zichtbaar aanwezig was tijdens de
activiteit
- Lijst van de doelgroep, van de genodigden
Artikel 7. Sancties
Indien binnen de 2 maanden onvoldoende wordt aangetoond dat aan de voorwaarden uit artikel 1 en art 6 werd
voldaan, dan moeten de Waregembonnen onverwijld worden teruggegeven of terugbetaald. Hiervoor volgt dan
een factuur van de stad aan de aanvrager van het buurtfeest, waarbij de Waregembonnen gefactureerd
worden en er 150 euro aan de stad verschuldigd is.
Artikel 8. Discussies
Discussies en afwijkingen op dit reglement kunnen worden behandeld door het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 9.
Door het indienen van de aanvraag voor een feestcheque aanvaardt de aanvrager dit reglement.
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