REGLEMENT
Stadsbestuur
Gemeenteplein 2 8790 Waregem
056 62 13 89
jeugd@waregem.be

goedgekeurd in de gemeenteraad
van dinsdag 3 april

Reglement betreffende de ondersteuning van culturele projecten voor en door
jongeren
Artikel 1: Algemene bepalingen
Stad Waregem voorziet budget voor de organisatie/realisatie van culturele projecten voor en door jongeren.
Artikel 2: Doelstelling
De culturele projectsubsidie is een tegemoetkoming voor een cultureel initiatief georganiseerd voor en door
jongeren. Onder de noemer cultureel kunnen onder meer volgende thema’s vervat zitten: muziek, dans,
theater, literatuur, digitale media, beeldende kunst, enz. (deze lijst is niet limitatief)
Het cultureel initiatief heeft minstens één van onderstaande richtinggevende doelstellingen:
 Culturele ontmoeting tussen kinderen/jongeren bevorderen
 Door cultuur de sociale cohesie bevorderen
 Culturele projecten organiseren met extra aandacht voor bijzondere doelgroepen, zoals kansarmen,
allochtonen, mensen met een beperking, gender, holebi’s en andere doelgroepen
 Muzikale initiatieven met Klankkast-label bevorderen
Artikel 3: Begunstigden
Deze organisatoren komen in aanmerking voor een aanvraag:





de stedelijke jeugdraad
alle door de stedelijke jeugdraad erkende jeugdinitiatieven
groepen bestaande uit individuele jongeren met interesse voor cultuur waarvan
o minstens 50% jonger zijn dan 30 jaar
o minstens 50% woonachtig zijn op het grondgebied van Waregem
Individueel persoon met interesse voor cultuur die
o jonger is dan 30 jaar
o woonachtig is op het grondgebied van Waregem

Deze organisatoren komen niet in aanmerking voor een aanvraag:
 onderwijsinstellingen
 organisatoren met louter commerciële doeleinden
Artikel 4: Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een toelage moeten onderstaande voorwaarden vervuld zijn:



het project moet plaatsvinden op het grondgebied Waregem
het project mag niet enkel toegankelijk zijn voor de eigen leden en dit moet ook zo vooraf
bekendgemaakt worden
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het project is beperkt in tijd en ruimte
het project richt zich voornamelijk naar een doelgroep tussen 0 en 30 jaar
het project mag geen louter commerciële doeleinden hebben
het project mag niet kaderen binnen een schoolopdracht
het project getuigt van voldoende culturele waarde
er mag geen andere financiële ondersteuning verkregen zijn of worden binnen de stad of binnen een
stedelijke adviesraad voor ditzelfde project
de invoer van het project in www.uitdatabank.be is verplicht

Voor het project waarvoor de subsidie werd toegekend, wordt op de promotie (uitnodigingen, folders,
affiches, sociale media,…) steeds vermeld: ‘met steun van stad Waregem’.
Artikel 5: Extra promotie voor lokaal jong talent via Klankkast
Wie muziek met lokaal, jong talent (0-30 jaar) programmeert wordt extra gepromoot in de stedelijke
communicatiekanalen op voorwaarde dat het logo en de naam ‘Klankkast’ vermeld wordt in alle
communicatie van het evenement.
Artikel 6: Toelage





de projectsubsidie is vastgesteld op 50% van de ingediende kosten met een maximum van 500 euro per
project. Een toelage kan nooit meer bedragen dan de werkelijk ingediende kosten.
een organisatie of individuele jongere kan maximaal twee maal per jaar een projectaanvraag indienen.
De maximumtoelage per jaar bedraagt 1000 euro
voor één evenement kan er één projectsubsidie toegekend worden.
facturen, contracten, onkostennota’s en betaalbewijzen van voeding en drank worden niet aanvaard als
verantwoording van kosten, tenzij deze kunnen worden verantwoord binnen het cultureel kader van het
project

Artikel 7: Aanvraag en beoordeling
De aanvraag wordt ingediend bij het stadsbestuur minstens 1 maand voor de datum van het project aan de
hand van het stedelijk aanvraagformulier (te verkrijgen bij de jeugddienst of op de stedelijke website).
Op basis van het aanvraagformulier, een toelichting van het initiatief en het advies van de
kwaliteitscommissie neemt het college van burgemeester en schepenen uiterlijk bij aanvang van het
initiatief een beslissing over het al dan niet toekennen van een projectsubsidie. De kwaliteitscommissie
bestaat uit een vertegenwoordiging van de jeugdraad, de jeugddienst en de cultuurdienst.
Toelichting van volgende aspecten van het initiatief in een bijlage is vereist:
 doelstelling
 projectbegroting: schatting van de kosten en inkomsten voor het project
 doelgroep
Artikel 8: Modaliteiten na goedkeuring
Na goedkeuring van de subsidie voor het ingediende initiatief dient de organisator de nodige
verantwoordingsstukken in bij de stedelijke jeugddienst uiterlijk één maand na het project:
 Projectbegroting: de balans van de gemaakte kosten en inkomsten
 Betalingsbewijzen van de gemaakte kosten (facturen, contracten, onkostennota’s, ticketjes)
 Promotiemateriaal van het project met de vermelding ‘met steun van stad Waregem’
 Indien initiatief met Klankkast-label: promotiemateriaal met vermelding van ‘Klankkast’ in de titel en
‘Klankkast’-logo
 Foto’s die tonen dat het project heeft plaatsgevonden
Indien één of meerdere verantwoordingsstukken ontbreken, kan de kwaliteitscommissie de organisator van
het project hierover aanspreken. De organisator van het project heeft dan één maand de tijd om de nodige
documenten in te dienen.
Indien na deze periode van twee maand na het project verantwoordingsstukken ontbreken aan het dossier
kan er geen toelage worden toegekend.
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Artikel 9: Betwistingen
Het college van burgemeester en schepenen beslist, op advies van de betrokken diensten, over mogelijke
betwistingen bij de toepassing van dit reglement. Het heeft daarenboven het recht aanvullende inlichtingen
of bewijsstukken te vragen indien de voorgelegde documenten niet als staving zouden volstaan.
Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of wanneer de voorwaarden van dit reglement niet worden
nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen de subsidie geheel of gedeeltelijk weigeren, de
toegekende subsidie terugvorderen of de vereniging van verdere subsidiëring uitsluiten.
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