
 Gemeente Zedelgem 

 

 

 

CULTUUR - reglement voor samenwerking tussen de cultuurdienst en Zedelgemse verenigingen 

bij de organisatie van een professioneel optreden. 

 

 

 

Artikel 1.- Dit reglement regelt een samenwerking tussen de cultuurdienst en (een) (verschillende) 

erkende Zedelgemse verenging(en) onder de vorm van een logistieke ondersteuning bij het 

organiseren van professionele optredens.  Het doel hiervan is het initiatief van de plaatselijke 

verenigingen te bevorderen. 

Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 21 februari 2008 en treedt in werking 

op 1 maart 2008. 

 

Artikel 2.- Begunstigde 

Een logistieke ondersteuning kan toegekend worden aan alle erkende Zedelgemse verenigingen 

(behorend tot één van de Zedelgemse adviesraden). 

 

Artikel 3.-  

De samenwerking wordt verleend naar aanleiding van een optreden van een professionele groep.  De 

deelraad programmering van de cultuurraad zal oordelen over de originaliteit en de kwaliteit van het 

voorstel. 

Volgende activiteiten komen in aanmerking: 

- concert 

- theatervoorstelling 

- cabaret/stand-up/humor 

 

Artikel 4.- Voorwaarden 

- de vereniging legt zelf een datum vast in een gemeentelijke zaal 

- een aanvraag indienen met voldoende informatie en met garantie dat de activiteit 

daadwerkelijk zal plaatsvinden (bv. onder de vorm van een contract) 

- raming van de kosten 

- een erkende Zedelgemse vereniging (lid van een Zedelgemse adviesraad) of een 

samenwerking van erkende Zedelgemse verenigingen zijn 

- de vereniging in kwestie vermeldt op elk van de door haar aangemaakte publiciteitsstukken 

dat het om een samenwerking met de gemeente Zedelgem gaat en gebruikt hiervoor de 

nodige logo’s 

- de vereniging ontvangt voor deze activiteit geen andere gemeentelijke subsidie dan de 

gewone werkingssubsidie voor socio-culturele verenigingen 

 

Artikel 5.- Vorm van de samenwerking 

De vereniging krijgt volgende logistieke ondersteuning: 

- gratis gebruik van een gemeentelijk lokaal 

- gratis gebruik van technische installatie + technieker (in De Groene Meersen) 

- ticketverkoop door de gemeente (vrijetijdswinkel en cultuurdienst) 

- opname in promotie van gemeentelijke activiteiten 

Jaarlijks worden maximum twee activiteiten in aanmerking genomen voor de in dit reglement 

beschreven ondersteuning. 

 



Artikel 6.- Procedure 

- indienen van een aanvraag tegen 1 november van jaar x, voor een activiteit die zal 

plaatsvinden in het seizoen augustus jaar x+1 tot en met juli jaar x+2 

- de aanvraag wordt ter advies voorgelegd op de deelraad programmering, die een oordeel 

velt over de originaliteit en de kwaliteit van de activiteit en hiervan advies uitbrengt aan het 

college van burgemeester en schepenen 

- het college van burgemeester en schepenen keurt een aanvraag al dan niet goed 

 


