
 
 
 
CULTUUR - Gemeentelijk subsidiereglement voor de organisatie van activiteiten in het kader van 
de verbroedering met de jumelagepartner Reil door verenigingen en feestcomités 
 
 
Artikel 1.- Met dit reglement wordt de aanvraag- en toekenningsprocedure voor het verkrijgen van 
een subsidie voor de organisatie van activiteiten in het kader van de verbroedering met de 
jumelagepartner Reil door verenigingen en feestcomités vastgelegd. 
 
Artikel 2.- Verenigingen en feestcomités met een werking in de gemeente Zedelgem kunnen voor 
de deelname aan activiteiten in de verbroederingsgemeente Reil en voor de organisatie van 
activiteiten in Zedelgem m.b.t. de jumelage een beroep doen op dit subsidiereglement. 
 
Artikel 3.- Deelname aan activiteiten in Reil 
De aanvrager van de subsidie neemt actief deel aan een activiteit in Reil, georganiseerd door een 
vereniging of het gemeentebestuur van Reil en waarbij lokale mensen aanwezig zijn.  
Voor de deelname aan activiteiten in de verbroederingsgemeente Reil wordt jaarlijks een bedrag 
van 4000 EUR voorzien in het budget van de gemeente Zedelgem. Deze subsidie wordt verdeeld 
door middel van een forfaitair bedrag van 20 EUR per deelnemende persoon met een max. van 
1000 EUR per vereniging of feestcomité. Geldige bewijzen moeten worden voorgelegd, namelijk: 
* Een factuur (of verschillende facturen) met een minimum uitgave van de te verkrijgen subsidie 
* Een definitieve lijst met de namen van de deelnemers 
* Een bewijs van deelname aan minimum 1 activiteit aan de hand van een brief of e-mail van de 
organiserende vereniging of het gemeentebestuur van Reil, waaruit blijkt dat er afspraken werden 
gemaakt. 
De subsidie kan slechts één maal om de 10 jaar verkregen worden en er moet een minimum aantal 
deelnemers zijn van 15 personen. 
 
Artikel 4.- Organisatie van activiteiten in Zedelgem 
Voor de organisatie van activiteiten in Zedelgem m.b.t. de jumelage wordt jaarlijks een bedrag van 
2000 EUR voorzien in het budget van de gemeente Zedelgem. Er kunnen max. 8 verenigingen of 
feestcomités per jaar beroep doen op een subsidie van 250 EUR. Een geldig bewijs dat de activiteit 
plaatsgevonden heeft nl. een affiche, een flyer of een foto moet voorgelegd worden. De subsidie 
van 250 EUR kan slechts 1 maal per jaar verkregen worden. 
 
Artikel 5.- Logiesmogelijkheden in Reil 
De vereniging of het feestcomité verplicht zich ertoe om tijdens een meerdaags verblijf te logeren 
in Reil om de verbroedering te stimuleren. 
 
Artikel 6.- Aanvraag 
De aanvraag voor een subsidie wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen, ten 
laatste 4 weken voor aanvang van de activiteit. De aanvraag bevat volgende elementen:  
- Voor de deelname aan een activiteit in Reil:  
 * datum van de activiteit  
 * soort activiteit  
 * organisator van de activiteit  
 * aantal deelnemers  



 * rekeningnummer van de vereniging of het comité ondertekend door minimum 3 leden  
- Voor de organisatie van een activiteit in Zedelgem m.b.t. de jumelage:  
 * datum van de activiteit  
 * soort activiteit  
 * organisator van de activiteit  
 * rekeningnummer van de vereniging of het comité ondertekend door minimum 3 leden  
 
De aanvraag wordt beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen.  
 
Artikel 7.- Uitbetaling  
De subsidie wordt uitbetaald op rekening van de vereniging of het feestcomité na het voorleggen 
van de geldige bewijsstukken. De bewijsstukken worden maximaal 4 weken na het plaatsvinden 
van de activiteit ingediend bij de dienst cultuur. 
 
Artikel 8.- Deze beslissing treedt in werking 28 oktober 2011. Het voorgaande subsidiereglement 
voor de verbroederingsactiviteiten in of voor onze verbroederingsgemeente vervalt. Alle aanvragen 
vanaf 28 oktober 2011worden behandeld op basis van dit reglement.  
 
 


