
Anzegemse  verenigingen, organisaties, individuen die een sportieve, culturele, toeristische,
gemeenschapsversterkende en –bevorderende werking voor Anzegem ontplooien.

Voorwaarden:
 deze aanvragers ontvangen geen subsidie via andere gemeentelijke subsidiekanalen

(bijv. reglement erkenning en betoelaging verenigingen sport/cultuur/jeugd).
 de projecten/initiatieven mogen geen winstoogmerk of commercieel doel hebben  tenzij de

opbrengst een bestemming goed  doel of ondersteuning eigen werking van de
vereniging/organisatie heeft;

 geen politieke inslag
 de aanvraag wordt ingediend ten laatste 1,5 maand voor de (laatste) activiteit.
De toelage wordt toegekend om hun werking te ondersteunen (bijv. voor aankoop van
uitrusting/materiaal).

Bedrag:
voor het bedrag wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de grootte-orde van de bedragen
die in het verleden via het reglement toerisme en promotie werden toegekend. Het
maximumtoelagebedrag is 150 euro voor organisaties die een ruime werking ontplooien  en min. 30
euro voor organisaties met een beperkte werking. Een bedrag tussen het voormelde maximum en
minimum is mogelijk.
De toelage kan slechts toegestaan worden binnen de perken van het op het gemeentebudget
voorziene krediet.

Procedure:
de betrokken dienst uit de cluster Vrije Tijd  stelt jaarlijks een lijst op van dergelijke verenigingen,
beoordeelt de ontplooide werking rekening houdende met de werking, ledenaantal, … en doet een
voorstel naar het college van burgemeester en schepenen van toelagebedrag. Het college treft de
uiteindelijke beslissing.

De  verenigingen en bonden van oudstrijders worden m.i.v. 2015 in één Vredescomité gecentraliseerd
dat zich als doel stelt:  het uitdragen van de vredesgedachte. Deze centrale vereniging ontvangt een
jaarlijkse tegemoetkoming van 550 euro. De gemeente ondersteunt in de vorm van  een receptie,
gratis feestmateriaal, inzet gemeentelijk personeel, reprografie, bloemenkransen en gratis
consumpties voor de opluisterende fanfares. Hiermee kan elk jaar - telkens in een andere
deelgemeente - een   hoofdplechtigheid georganiseerd worden.   Deze kan  eventueel samengaan
met een plechtigheid in de andere deelgemeenten. Het Vredescomité bepaalt de criteria voor het
verdelen van deze toelage.
De toelage kan slechts toegestaan worden binnen de perken van het op het gemeentebudget
voorziene krediet.


