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CULTUUR - Subsidiereglement voor optochten 

 

 

 

Artikel 1.- 

Met dit reglement wordt de aanvraag- en toekenningsprocedure voor het verkrijgen van een subsidie 

voor de organisatie van een optocht vastgelegd. 

Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van … en treedt in werking op…. 

 

Artikel 2.-  

Deze subsidie zal worden uitbetaald aan de organisator van een optocht.  Deze organisator is een 

feitelijke vereniging of vzw, en kan een kermis-, feest- of wijkkermiscomité zijn. 

 

Artikel 3.- 

Een optocht is een opzettelijk als vertoning gevormde stoet van minimaal vijftien verschillende 

groepen (muziek, dans, toneel, vendelzwaaien, karnaval,reuzen, historische taferelen…) die langs een 

bepaalde route optrekt in groot-Zedelgem. 

Indien een bepaalde groep niet onder de noemers muziek, dans, toneel, vendelzwaaien of karnaval 

valt, beslist het college van burgemeester en schepenen of deze groep in aanmerking kan genomen 

worden voor deze subsidie. 

 

Artikel 4.-  

Een subsidie voor het organiseren van een optocht kan verkregen worden indien minimum vijftien 

groepen deelnemen aan de optocht.   

 

Artikel 5.- 

Per deelnemende groep kan het organiserende comité een subsidie krijgen van 125 EUR.  Gezien er 

minimum vijftien deelnemende groepen zijn, bedraagt de minimale subsidie 1875 EUR. 

Maximum kan men voor 30 deelnemende groepen een subsidie van 125 EUR krijgen. 

 

Artikel 6.- 

Voor het bekomen van een subsidie dient volgende procedure gevolgd te worden: 

a) ten laatste twee maanden voor de optocht: 

 een schriftelijke aanvraag gericht aan het college van burgemeester en schepenen 

 aantonen van de samenstelling van het organiserende comité, zoals beschreven in 

artikel 2  

 een routebeschrijving en voorziene start- en einduur van de optocht 

b)  van alle vormen van gedrukte publiciteit wordt een voorbeeld bezorgd aan het college van 

burgemeester en schepenen, en dit vóór het plaatsvinden van de activiteit 

c) kopies van contracten en de facturen die betrekking hebben op die contracten aan de hand 

waarvan kan aangetoond worden hoeveel groepen deelnemen aan de optocht.  Indien 

contracten niet voorhanden zijn kan de naam van de groep schriftelijk doorgegeven worden 

met samenstelling van de groep aan de hand van de namen van de deelnemers.  De gegevens 

van artikel 6 c) dienen ten laatste één maand na het plaatsvinden van de optocht ingediend te 

worden. 

d) Er wordt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten door het comité.  Een 

kopie hiervan wordt ingediend vóór de kermis, de wijkkermis of het buurtfeest 



 

 

Artikel 7.- 

Indien de termijn voor het indienen van de bewijsstukken niet gerespecteerd wordt, wordt het 

organiserende comité gesanctioneerd met een aftrek van 10% van de subsidie. 

 

Artikel 8.-  

Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd om alle onderzoek in te stellen of te laten 

instellen om controle uit te oefenen op de optocht waarvoor een subsidie is toegekend. 

Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens kan aanleiding geven tot terugvordering door 

het college van burgemeester en schepenen van de gehele of een deel van de toegekende subsidie 

van de betrokken organisatie en/of tot uitsluiting van verdere subsidiëring. 

 

Artikel 9.- 

Nadat de organisatie van de optocht werd goedgekeurd door het college van burgemeester en 

schepenen en van zodra aangetoond wordt hoeveel groepen er deelnemen aan de optocht (minstens 

15 en maximum 30 groepen) wordt per deelnemende groep 125 EUR uitbetaald.   

De totale subsidie kan niet hoger oplopen dan 3750 EUR. 

De subsidie – voorzover er voldoende kredieten beschikbaar zijn- wordt uitbetaald op een door het 

organiserende comité bepaalde rekeningnummer, na goedkeuring door het college van burgemeester 

en schepenen.  Het rekeningnummer wordt schriftelijke medegedeeld aan het college van 

burgemeester en schepenen, ondertekend door ten minste drie leden van het feestcomité. 

 

 

 


