
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.

a) In het kader van netwerking en het onderhouden van goede contacten met externe overheden,
instanties en besturen of het in herinnering houden van ereburgers of het in het daglicht
stellen van een buitengewone prestatie van een  inwoner of inwoners of voor het promoten
van streekproducten wordt voorzien dat het college van burgemeester en schepenen een som ter
waarde van max. 500 euro per initiatief kan besteden  ter ondersteuning van de
werking/activiteiten/initiatieven die in het kader hiervan ontplooid wordt. Voorbeeld: geschenk bij
bezoek aan verbroederde gemeente, geschenk in geval van uitnodiging  door een collega-bestuur
of een  overheid,…  . Zo mogelijk kan deze ondersteuning ook gebeuren onder de vorm van
Anzegembons of een andere tussenkomst of geschenk  bijv. (streekproducten, vaas met logo,
wijnpakket, huur materiaal….) doch met een waarde van max.500 euro.

De toelage kan slechts toegestaan worden binnen de perken van het op het gemeentebudget
voorziene krediet.

Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de aanvragen, onderwerpt ze voor advies
aan de betrokken en treft de eindbeslissing met vaststelling van het bedrag van de toelage.


