
 

 

 

 

Reglement betreffende de toekenning 

van een toelage voor buitengewone culturele prestaties of activiteiten 

- Goedgekeurd in de Gemeenteraad in zitting van 13 januari 2009,  

gewijzigd bij beslissing van de Gemeenteraad van 2 juli 2019 - 

 

 

 

Art. 1 

 

De aanvragen worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen, via een speciaal 

aanvraagformulier, als bijlage 

 

Art. 2 

 

Art. 2.a. 

 

Deze toelage kan toegekend worden aan de activiteiten of prestaties die beantwoorden aan de 

volgende normen: 

 

 de activiteit gaat uit van een vereniging die erkend is door de Waregemse Cultuurraad; 

 de activiteit overstijgt het werkingsveld van de eigen vereniging; 

 de activiteit stimuleert of maakt samenwerkingsverbanden mogelijk; 

 de activiteit moet georganiseerd worden in Waregem en dient toegankelijk te zijn voor iedere 

geïnteresseerde; 

 de activiteit moet zich richten op maatschappelijke vorming en ontwikkeling, podium- of 

kunstactiviteiten én moet een meerwaarde geven  

 de activiteit vergt van de organisator een belangrijke organisatorische en financiële inspanning, 

die de eigen mogelijkheden overstijgt.  Als staving hiervan wordt in bijlage een 

waarheidsgetrouwe begroting vermeld op het aanvraagformulier; 

 de activiteit betreft een avond- of dagdeelvullend programma; 

 activiteiten van dezelfde aard kunnen slechts om de drie jaar in aanmerking komen voor een 

toelage. 

 

Art. 2.b. 

 

Voor deelname aan gerenommeerde en/of hooggekwalificeerde tornooien en projecten kan een 

tegemoetkoming in de kosten worden bekomen. Deze zal toegekend worden in verhouding tot de 

voorgelegde realistische onkostennota. Dergelijke activiteiten moeten niet noodzakelijk in Waregem 

plaatsvinden. Deze tegemoetkoming is niet cumuleerbaar met de projectsubsidie uit hoofde van het 

cultureel ambassadeurschap.  



 

 

Art. 3 

 

De aanvraag dient bij het College van Burgemeester en Schepenen ingediend te worden minstens 

vier (4) maanden voor de datum van de activiteit. 

Na kennisname vanuit het College wordt door de Cultuurraad advies verstrekt over de betrokken 

aanvraag in de eerstvolgende bestuursvergadering (de vierde maandag van elke maand, behalve de 

periode juli-augustus). 

Een kopie van dit advies wordt bezorgd aan de aanvrager.   

Het Gemeentebestuur stelt de aanvrager uiterlijk een maand na het advies van de Cultuurraad in 

kennis van de uiteindelijke beslissing. 

 

 

Art. 4 

 

De toelage kan slechts uitbetaald worden na het indienen van een verslag over de georganiseerde 

activiteit, met bewijsstukken in bijlage. 

 

 

Art. 5 

 

In alle publiciteit dient vermeld ‘met medewerking van de Waregemse Cultuurraad’ en een 

uitnodiging dient gericht te worden aan de Cultuurraad. 

 

 

Art. 6 

 

Door het indienen van de aanvraag voor een toelage aanvaardt de vereniging dit reglement. 

 


