CULTUUR
Reglement projectsubsidie

1. Verenigingen met een werking in de gemeente Zedelgem kunnen als stimulans voor de
realisatie van hun projecten beroep doen op de subsidie in dit reglement beschreven. Het bedrag
dat jaarlijks voor deze projectsubsidie wordt uitgetrokken in de begroting van de gemeente
Zedelgem, wordt bepaald in overleg met de gemeentelijke culturele raad.
2. Deze subsidie kan worden uitbetaald aan de volgende verenigingen:
§ 1. Plaatselijke verenigingen die lid zijn van de Zedelgemse cultuurraad
§ 2. Tijdelijke verenigingen of nieuwe verenigingen die gelijkgesteld kunnen worden met de
verenigingen vermeld in artikel 2 § 1, die werkzaam zijn in Zedelgem;
§ 3. Een individu met domicilie in Zedelgem
§ 4. Een organisatie met zetel in Zedelgem.
3. De subsidie wordt uitbetaald naar aanleiding van een project dat voldoet aan volgende
vereisten:
§ 1. De activiteit overtreft de dagelijkse werking van de vereniging en creëert op die manier een
toegevoegde waarde voor het Zedelgemse cultuurleven;
§ 2. De activiteit wordt vooraf duidelijk omschreven en is op het moment van de aanvraag goed
doordacht (begroting, haalbaarheidsstudie, doelstellingen, …);
§ 3. Het project heeft een duidelijk eindproduct (bv. een activiteit);
§ 4. De activiteit staat minstens open voor de ganse Zedelgemse bevolking;
§ 5. De aanvragende vereniging zorgt voor voldoende publiciteit, waardoor elke inwoner van
Zedelgem op de hoogte is van de activiteit;
§ 6. De activiteit heeft een meerwaarde, die op minstens twee van de volgende vlakken tot uiting
kan komen:
a. Heeft een educatieve inhoud;
b. Zorgt voor een bredere uitstraling van het socio-culturele leven;
c. Resulteert in een betere kennis van Zedelgem;
d. verbetert het imago van de vereniging en haar doelgroep;
e. werkt samen met één of meerdere socio-culturele vereniging(en);
f. andere elementen die een meerwaarde betekenen;
4. Voorwaarden voor het verkrijgen van de projectsubsidie:
§ 1. De vereniging kan voor hetzelfde project, indien haar project door het college van
Burgemeester en Schepenen goedgekeurd wordt, geen aanspraak meer maken op een andere
subsidie van het gemeentebestuur (bv. werkingssubsidie).
§ 2. De subsidie moet integraal aangewend worden voor het project waarvoor ze toegekend werd.
5. Bepaling subsidiebedrag:
§ 1. De toegekende subsidie wordt bepaald op basis van het aantal ingediende projecten en het
beschikbare bedrag. De koepel voor cultuurbeleid zal hiertoe een gemotiveerd advies geven aan
het college van burgemeester en schepenen.

§ 2. De maximale toegekende subsidie per project is 780 EUR. De minimale toegekende subsidie is
250 EUR, tenzij de reële kostprijs van het project lager ligt. De subsidie kan nooit hoger zijn dan de
reële kostprijs.
§ 3. Indien de ingeschreven kredieten op de goedgekeurde gemeentebegroting ontoereikend zijn
voor alle goedgekeurde projecten, dan wordt een rangorde opgesteld met betrekking tot de
indieningsdatum. Omdat er tijdens een jaar twee uiterste indieningsdata zijn (zie artikel 6), zal ook
het totale krediet in twee jaarhelften opgedeeld worden.
6. Procedure:
§ 1. Een schriftelijke aanvraag wordt ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen ten laatste vóór 31 december van het voorgaande jaar indien het project loopt tussen 1 januari en
30 juni van het volgende jaar - ten laatste vóór 30 juni indien het project loopt tussen 1 juli en 31
december van hetzelfde jaar
§ 2. Bij deze aanvraag zijn volgende documenten toegevoegd:
a. een zorgvuldig uitgewerkt concept met vermelding van de doelstellingen waardoor de
cultuurraad en het college van burgemeester en schepenen zich een idee kunnen vormen
over de inhoud en het doel van het project. Hieruit moet blijken dat het project voldoet
aan de elementen van artikel 3 §1 tot §6.
b. Een gedetailleerde begroting die uitsluitend betrekking heeft op het project, met een
uitvoerige opgave van alle geraamde inkomsten en uitgaven
c. Een overzicht van de samenstelling van het bestuur en de leden van de eventuele
werkgroep.
d. Een beschrijving of opsomming van de communicatiemiddelen die zullen gebruikt worden
om het project kenbaar te maken.
§ 3. Binnen de twee maanden na het beëindigen van de activiteit dient het college van
burgemeester en schepenen volgende stukken te ontvangen:
a. de gedetailleerde afrekening met copies van de officiële bewijsstukken (kopies van
facturen, contracten,…)
b. de lijst van alle promotiemiddelen vergezeld van voorbeeldmateriaal (of een neerslag
daarvan)
c. een schriftelijk evaluatieverslag waaruit moet blijken dat de intenties van het ingediende
concept werden vervuld.
7. Goedkeuring project Het college van burgemeester en schepenen neemt na de aanvraag – op
advies van de koepel van de culturele raad - de beslissing om al dan niet een projectsubsidie toe te
kennen. Zij bezorgt aan de subsidieaanvrager een schriftelijk en gemotiveerd antwoord
betreffende die beslissing. De berekening van het subsidiebedrag gebeurt pas nadat alle
bewijsmateriaal werd ingediend en ten vroegste op 1 september voor activiteiten in de eerste
jaarhelft en op 1 maart voor activiteiten in de tweede jaarhelft.
8. Uitleendienst Komt de aanvraag van een vereniging voor projectsubsidie in aanmerking, dan
kan de vereniging gratis gebruik maken van materialen van de gemeentelijke uitleendienst, voor
zover de gevraagde materialen beschikbaar zijn. De aanvrager maakt hiervoor zelf de nodige
afspraken met de verantwoordelijke van de uitleendienst. Alle andere voorwaarden uit het
reglement uitleendienst blijven geldig voor deze gebruikers.
9. Uitbetaling De subsidie wordt overeenkomstig de gedragsregels van de gemeentelijke
boekhouding op de door de aanvrager aangeduide post- of bankrekening uitbetaald na de
definitieve berekening van het subsidiebedrag (zie artikel 7).

10. Het college van burgemeester en schepenen en afgevaardigden van de koepel van de
cultuurraad zijn gemachtigd om alle onderzoek in te stellen of te laten instellen om controle uit te
oefenen op de projecten waarvoor een subsidie is toegekend. De ontvanger van een
projectsubsidie is hierdoor verplicht om twee personen ter controle toe te laten op de activiteit of
een exemplaar ter beschikking te stellen van de cultuurraad en/of het college van burgemeester
en schepenen, zodat zij zich een volledig beeld kunnen vormen van de activiteit/project waarvoor
een projectsubsidie wordt aangevraagd. Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens kan
aanleiding geven tot terugvordering van de gehele of een deel van de toegekende subsidie van de
betrokken organisatie en/of tot uitsluiting van verdere subsidiëring. Hetzelfde geldt indien blijkt
dat de voorwaarden van onderhavig besluit niet, of niet meer nageleefd worden.
11. Dit reglement werd goedgekeurd door de Gemeenteraad op 28 oktober 2010 en treedt in
werking op 1 januari 2011.
Alle vorige reglementen zijn vervallen en ongeldig.

