Kermis- en ommegangsfeesten.
Voor de feestcomités die kermissen en ommegangsfeesten organiseren, gelden alle criteria als voor
een wijkfeest met uitgebreid programma met dien verstande dat er voor zowel kermis als ommegang
een toelage kan aangevraagd worden.
De volgende kermissen en ommegangsfeesten komen hiervoor in aanmerking:
naam

locatie

duur(incl opzetten
en afbreken)

tijdstip en duur

deelgemeente Anzegem
Ommegang Anzegem Kerkplein Anzegem

8 dagen

Kermis Anzegem

Kerkplein Anzegem(SintJanskerk)
Kermis Heirweg
Kerkplein Heirweg (StTheresiakerk) en ingang
Roterijstraat
Ommegang Heirweg
Kerkplein Heirweg (StTheresiakerk) en ingang
Roterijstraat
Ommegang
Gijzelbrechtegemstraat
Gijzelbrechtegem
(aan de St- Mattheuskerk)
Kermis
Gijzelbrechtegemstraat
Gijzelbrechtegem
(aan de St-Mattheuskerk)
deelgemeente Ingooigem
Ommegang Ingooigem Kerkplein Ingooigem(StAntoniuskerk)

8 dagen

1° zondag na feestdag StJan (24 juni) of als St-Jan
op een zondag valt : op
deze zondag
1° zondag van september

7 dagen

Tweede zondag van mei.

7 dagen

laatste zondag van
september

7 dagen

1° zondag na 10 mei

7 dagen

1° zondag na 12 oktober

10 dagen

Kermis Ingooigem

8 dagen

Weekeinde voor
wielerwedstrijd HalleIngooigem
1° zondag van oktober

Kerkplein Ingooigem(StAntoniuskerk)

deelgemeente Kaster
Ommegang Kaster
Groeningeplein

Kermis Kaster

8 dagen

1° zondag na feestdag StPieter (28 juni) of als St.Pieter op een zondag valt
op deze dag zelf.
Laatste zondag van
september

8 dagen

1° zondag na 15/8

8 dagen

3° zondag van september

8 dagen
8 dagen

1° zondag van juli
derde zondag van
september

Groeningeplein

deelgemeente Tiegem
Ommegang Tiegem
Omgeving SintArnolduspark
Kermis Tiegem
Kerkplein Tiegem(StArnolduskerk)
deelgemeente Vichte
Ommegang Vichte
Marktplein Vichteplaats
Kermis Vichte
Marktplein Vichteplaats

De aanvraag moet telkens uitgaan van een kermis- of ommegangscomité (dus niet van individuele
verenigingen maar van een overkoepelend comité) . Samenwerking tussen verschillende
organisaties/verenigingen wordt bijgevolg beschouwd als een extra element voor de toekenning van
de toelage die maximum 500 euro bedraagt per ommegangs- of kermisgebeuren. Eventuele
bijkomende logistieke ondersteuning kan ook gratis worden toegestaan maar wordt geval per geval
beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen, op advies van de betrokken dienst.

Een jaarlijkse bijkomende subsidie van max. 1250 euro wordt voorzien voor de septemberkermis op
het Dorpsplein voor de organisatie van een visueel spektakel. De toelage is beperkt tot de kostprijs
van het visueel spektakel (te bewijzen aan de hand van de factuur).
Voor kermis- of ommegangscomités van de overige zes dorpskernen kan voor een bijzonder visueel
spektakel een bijkomende subsidie van max. 500 euro toegekend worden (slechts éénmaal per
jaar: dus ofwel voor ommegangs- ofwel voor kermisgebeuren).

