CULTUUR

Subsidiereglement culturele activiteiten scholen

1. Dit subsidiereglement regelt de gemeentelijke ondersteuning van culturele activiteiten van de Zedelgemse
scholen.
Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 maart 2019 en treedt in werking op 1 april
2019.
2. Deze subsidie kan enkel verkregen worden voor een activiteit die de school zelf organiseert. Voor één en
dezelfde activiteit kan slechts één keer een subsidie verkregen worden: ofwel wordt de activiteit opgenomen
in het verslag voor het verkrijgen van een werkingssubsidie van de betreffende oudervereniging, ofwel komt
de activiteit in aanmerking voor een subsidie beschreven in dit reglement . Cumulatie met andere subsidies
binnen de gemeente is onmogelijk.
3. Voor volgende activiteiten kan een subsidie aangevraagd worden:
§1. culturele activiteiten binnen de schoolmuren kunnen zijn:
- concert
- theatervoorstelling
- poppentheater
- tentoonstelling
- lezing van een auteur
- dansvoorstelling
- workshop met cultureel karakter
§2. een bezoek aan een culturele of erfgoedsite in Zedelgem
§3. Voor activiteiten die niet in §1 of §2 voorkomen, zal de cultuurraad een advies verstrekken aan het
college van burgemeester en schepenen, die de activiteit op haar beurt al dan niet erkent als ‘culturele
activiteit’.
4. Voorwaarden:
de school wordt voor deze culturele activiteit niet door een andere instantie gesubsidieerd
de activiteit is een eigen organisatie van de school
de activiteit wordt georganiseerd met het oog op de culturele ontwikkeling van de leerlingen van de school.
5. Subsidiebedrag:
Het jaarlijks beschikbare bedrag van de gemeentebegroting wordt verdeeld op basis van de reële kostprijs
van de activiteit, met een maximum van 350 EUR/jaar/school.
6. Procedure:
De aanvraag tot subsidie gebeurt samen met de aanvraag tot het verkrijgen van een werkingssubsidie door
het oudercomité eind januari van het jaar volgend op het jaar waarin de culturele activiteit werd
georganiseerd. Bij deze aanvraag is een factuur als bewijsstuk gevoegd en een bewijs van aankondiging van
de activiteit.

7. Wijze van beoordeling:
Een uitbetaling zal gebeuren op basis van het geleverde bewijs van de kostprijs van deze activiteit.
Het college van burgemeester en schepenen zal alle nodige onderzoek instellen om na te gaan of de school
recht heeft op de subsidie beschreven in dit reglement. Indien misbruiken worden vastgesteld, zal de school
uitgesloten worden van toekomstige subsidiëring via dit reglement.

