Subsidiereglement voor evenementen
Artikel 1:
Binnen de perken van het jaarlijks goedgekeurde budget kan het gemeentebestuur een subsidie
verlenen voor bijzondere evenementen en projecten van gemeentelijk belang.
Artikel 2:
De subsidie wordt toegekend aan de gemeentelijke adviesraden voor een evenement dat kadert
binnen de vooropgestelde doelstellingen van de betreffende adviesraad.
Artikel 3:
De toelage bedraagt 1000,00 EUR per evenement.
De toelage dient voor het dekken van de organisatiekosten (huur accommodatie, optreden groep,
animatie, promotie, auteursrechten, …).
Er wordt geen tussenkomst voorzien in de kosten voor eten en drank.
De toelage kan niet hoger zijn dan de reëel gemaakte kosten. Indien de gemaakte organisatiekosten
die in aanmerking komen voor toelage lager liggen dan 1000,00 EUR worden enkel de effectief
gemaakte kosten vergoed.
Artikel 4:
Elke gemeentelijke adviesraad kan maximaal één keer per kalenderjaar gebruik maken van deze
toelage.
Een niet gebruikte toelage is niet overdraagbaar naar een volgend kalenderjaar.
Artikel 5:
De aanvraag voor subsidie, ondertekend door de voorzitter en secretaris van de adviesraad
dient schriftelijk ingediend ten laatste 1 maand voor dat het evenement plaats vindt.
Om in aanmerking te komen dienen volgende voorwaarden vervuld te zijn:
 In de aanvraag dient de inhoud en het doel van het evenement gemotiveerd.
 Een raming van de voorziene kosten dient meegedeeld.
 Een specificatie van het promotiemateriaal waarop de vermelding “met de steun van de
gemeente Kluisbergen” zal worden opgenomen
 Het bewijs van de verzekering burgelijke aansprakelijk dient voorgelegd.
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Artikel 6:
Binnen de 2 maanden die volgen op het evenement dienen volgende documenten bezorgd te
worden:
- Een overzicht van de gemaakte onkosten vergezeld van afschriften van de bewijsstukken
- Eén of meerdere exemplaren van het promotiemateriaal waaruit blijkt dat de vermelding
“met steun van de gemeente Kluisbergen” werd opgenomen.
Op basis van deze gegevens zal de toelage binnen de 30 dagen uitbetaald worden.
Artikel 7:
Dit reglement is van toepassing op alle evenementen die vanaf de gemeenteraadsbeslissing dd. 22
mei 2008 inhoudende het goedkeuren van het subsidiereglement voor evenementen georganiseerd
worden.
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