
a) Projecten, activiteiten en initiatieven van Anzegemse verenigingen, organisaties en
individuen:

1. Algemene principes:
1.1. Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten,

worden toelagen uitgekeerd voor het inrichten van projecten en initiatieven van
Anzegemse verenigingen, organisaties, samenwerkingsverbanden en inwoners. Deze
toelagen kunnen bestaan in geldelijke  ondersteuning, hetzij een toelage, en/of
ondersteuning in natura.

1.2. Er kan per aanvrager  slechts éénmaal per jaar beroep gedaan worden op deze
ondersteuning met uitzondering van kermis- of ommegangcomités (één per dorpskern)
die zowel voor de uitwerking van een programma voor de kermis als voor de ommegang
een tussenkomst kunnen bekomen.

De activiteit moet volledig of deels   op het grondgebied van Anzegem ingericht worden. Deze
manifestatie dient voor de gemeente een belangrijke uitstraling te hebben of een behoorlijke
opkomst te genereren waardoor er een gemeenschapsbevorderend gevoel wordt gecreëerd.
Het indienen van een aanvraag impliceert  dat  op alle promotiemateriaal vermeld staat “met
steun  van de gemeente Anzegem” + logo en slogan van de gemeente. De periode waarvoor
men een toelage kan aanvragen, loopt van 1 januari  tot 31 december.

1.3. Voorwaarden:
 de projecten/initiatieven mogen geen winstoogmerk hebben tenzij de opbrengst een

bestemming goed  doel en/ of uitzonderlijke meerwaarde voor de  eigen werking van de
vereniging/organisatie heeft ofwel de versterking van de lokale economie
bevorderen/dynamiseren/promoten, die na advies zal goedgekeurd worden;

 goed omlijnde doelstellingen;
 geen politieke inslag
 een publiek en voor iedereen toegankelijk karakter hebben

1.4. Voor mogelijke betoelaging komen in aanmerking:
 erkende Anzegemse verenigingen;
 andere Anzegemse organisaties  en individuen die een sportieve, culturele, toeristische,

gemeenschapsversterkende  en -bevorderende activiteit voor Anzegem organiseren of
bewerkstelligen

1.5. Te volgen procedure om in aanmerking te komen:
 ten minste 1.5 maand  voor de aanvang van het project /initiatief de ondersteuning

schriftelijk aanvragen door een schrijven te richten aan het college van burgemeester en
schepenen; deze aanvragen tot betoelaging moeten gestaafd worden met een volledig
programma, plaats en datum, en de eventuele persmededelingen die tot net vóór de
activiteit kunnen binnengebracht worden.

 twee meerderjarige personen dienen aangeduid te worden als verantwoordelijke
inrichters, evenals het nummer en de benaming van de bankrekening waarop de toelage
gestort kan worden.

 De organisator nodigt het gemeentebestuur uit tot de activiteit waarvoor subsidie werd
aangevraagd en voorzien is in dit reglement, zodat controle en beoordeling door een
afgevaardigde van het gemeentebestuur mogelijk is.

1.6. De begunstigden aanvaarden door het feit van hun aanvraag de controle van   het
gemeentebestuur over het ingediende dossier. In geval van onregelmatigheden kan de
toelage, geheel of gedeeltelijk, niet uitgekeerd worden of teruggevorderd worden.



Activiteiten/initiatieven waarvoor binnen het kader van dit reglement een toelage wordt
aangevraagd, kunnen niet meer in aanmerking komen voor enige andere gemeentelijke
betoelaging  tenzij voor een toelage die de totale werking van de aanvragende (erkende)
vereniging beoogt. Het college beoordeelt in geval van twijfel en kan een staat van de
gemaakte uitgaven en inkomsten opvragen.

1.7. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de aanvragen, onderwerpt ze
voor advies aan de betrokken dienst (voor ondersteuning in natura) en adviesorgaan
(naargelang het doel van het project/initiatief voor toekenning van de geldelijke
ondersteuning op het einde van het jaar)  en treft de eindbeslissing met vaststelling van
het bedrag van de toelage. Er wordt met een maximum van 1250 euro per project/initiatief
betoelaagd .

1.8. De toelage in natura kan onmiddellijk toegestaan en toegekend worden. De geldelijke
ondersteuning kan principieel toegestaan worden maar het bedrag wordt bepaald op het
einde van het jaar in functie van het krediet dat   op het budget voorzien wordt.

1.9. Er wordt steeds naar gestreefd om vergelijkbare initiatieven/aanvragen op een
evenwaardige manier te ondersteunen.

2. Soort projecten/initiatieven
2.1. indien het een eenmalig of jaarlijks terugkerend initiatief of een beperkte variëteit

aan activiteiten betreft ( geen buurt- of wijkfeest en geen ommegang/kermis) met een
bijzondere uitstraling of gemeenschapsbevorderend karakter kan volgende
tegemoetkoming toegekend worden:

 Een geldelijke ondersteuning t.w.v. max. 750 euro (bestaande uit bijv. geldsom en/of
eventueel tussenkomst in een eigen receptie van max. 2 euro/aanwezige persoon en/of
tussenkomst ontlenen materiaal bij een extern verhuurbedrijf, Anzegembons,… ). Op
uitdrukkelijke vraag van de inrichters, kunnen de (eventueel jaarlijks voorziene)
geschenken/trofees vervangen worden door Anzegembons met dezelfde waarde van
deze trofees en/of geschenken. Deze worden dan overhandigd op het evenement zelf
(i.p.v. de trofee/geschenk) . Net zoals de gemeente de geschenken ter gelegenheid van
het event  dient aan te kopen, zal ze ook zelf instaan voor de bekostiging van de
Anzegembon op het moment van het initiatief.
En/of

 Een ondersteuning in natura  t.w.v. max. 500 euro: o.a. trofee, aandenken,   gratis
gebruik materiaal uit de Uitleendienst, gratis gebruik gemeentelijke  infrastructuur,
geschenk (bijv.vaas met logo), gemeentelijke receptie, bloemenkransen, gratis
elektriciteit, gratis waterverbruik, gratis gebruik waterstandpijp,   personeelsondersteuning
uitgedrukt in loon voor x aantal manuren, …

Het college oordeelt voor de toekenning van de ondersteuning steeds op basis van een advies van de
betrokken dienst (voor het toekennen van natura ondersteuning) en  adviesorgaan (naargelang het
doel van het project/initiatief voor toekenning van de geldelijke ondersteuning op het einde van het
jaar)   en zo mogelijk op basis van precedenten en ervaring uit het verleden.
Bij gebruik van voorwerpen uit de Uitleendienst, dient de organisator zelf de praktische kant hiervan te
regelen met de reservatieverantwoordelijke (ttz: maken afspraken, zelf afhalen materiaal, betalen
waarborg indien van toepassing, zelf terugbrengen materiaal met inachtname van de richtlijnen die
terzake gelden). Er kan hiervoor geen beroep gedaan worden op gemeentelijk personeel behalve voor
feestmateriaal (podia, nadars, vlaggenmasten).


