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Projecten, activiteiten en initiatieven van Anzegemse verenigingen en organisaties die
Anzegem toeristisch  en/of cultureel promoten buiten de eigen gemeente

1. Voorwaarden:

 Activiteiten waarvoor binnen het kader van deze rubriek een toelage wordt

aangevraagd, kunnen niet meer in aanmerking komen voor enige andere

gemeentelijke toelage, tenzij voor een toelage die de totale werking van de

aanvragende (erkende) vereniging beoogt. De initiatieven moeten kaderen in een

specifiek toeristisch en/of cultureel evenement waaraan deze Anzegemse

verenigingen en organisaties participeren en zo onze gemeente meer uitstraling

buiten de gemeentegrenzen bezorgen. Deze activiteiten overstijgen de reguliere

werking en activiteiten van de organisatie en de inspanningen die daarvoor

gebruikelijk zijn.

 Eenzelfde vereniging of organisatie kan voor meerdere evenementen op jaarbasis een

aanvraag indienen en het globale toelagebedrag wordt bepaald op het einde van het

jaar in functie van het krediet dat op het budget voorzien wordt.

2. 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 500 euro en minimumbedrag 50 euro.  Voor de toekenning ervan

spelen criteria als aantal eigen leden-groepsdeelnemers aan het evenement, benodigde

materiaal- en verplaatsingskosten, repetitie-inspanningen, omvang het initiatief, waaraan men

deelneemt en de ruime toeristische en/of culturele uitstraling ervan, ….een doorslaggevende

rol. Een bedrag tussen het voormelde maximum en minimum is mogelijk.

3. Procedure
De organisatie richt een schriftelijke aanvraag voor ondersteuning aan het college van

burgemeester en schepenen. Deze aanvraag wordt gestaafd met een omschrijving of

brochure van het programma waaraan men heeft deelgenomen en waarin de vereniging bij

voorkeur vermeld staat, plaats en datum, aantal leden-deelnemers uit de vereniging.

Het college oordeelt voor de toekenning steeds op basis van een advies van de adviesraad

terzake en zo mogelijk op basis van precedenten en ervaring uit het verleden.


