Buurt- en/of wijkfeest
Indien het een buurt- en/of wijkfeest betreft, geldt het volgende:
Elke georganiseerde groep of tijdelijke samenwerking van buurtbewoners kan een aanvraag voor
een toelage voor buurtinitiatieven of wijkfeest, al dan niet met uitgebreid programma, indienen.
Onder uitgebreid programma worden o.a. optredens, bals en fuiven, voorstellingen, kinderanimatie,
gezinsnamiddagen, sportieve wedstrijd (bijv.loopwedstrijd), infomoment enz. verstaan. Het College
van Burgemeester en Schepenen beslist aan de hand van de ingediende aanvraag en op basis van
de criteria hieronder vermeld onder welke van beide categorieën het initiatief valt.
Kermissen, privé-feesten, schoolfeesten en activiteiten met winstoogmerk komen hiervoor niet in
aanmerking. Verenigingen die reeds subsidies ontvangen van het gemeentebestuur komen hiervoor
niet in aanmerking.
Om in aanmerking te komen moet het buurtinitiatief voldoen aan volgende voorwaarden:
 het buurtinitiatief richt zich tot alle bewoners van de buurt.
 de aanvraag gebeurt door minstens 2 bewoners van verschillende gezinnen die in de
betrokken straat of buurt wonen of door het buurtcomité.
Om in aanmerking te komen als wijkfeest met uitgebreid programma, dient het wijkfeest te voldoen
aan volgende criteria:
 het wijkfeest richt zich niet uitsluitend tot bewoners van de wijk maar ook tot de bewoners van
buiten de wijk of gemeente
 de aanvraag gebeurt door minstens 2 bewoners van verschillende gezinnen die in de
betrokken wijk wonen of door het wijkcomité
 het wijkfeest spreidt zich over meer dan één avond en/of dag binnen een tijdsbestek van 8
dagen waarbij een verscheidenheid aan activiteiten wordt aangeboden
 er is een minimale aanwezigheid van 200 deelnemers voor de verschillende activiteiten
tesamen.
 een overzicht van begrote kosten wordt ingediend bij de aanvraag van de toelage.
Buurten en wijken kunnen slechts één keer per kalenderjaar een subsidie bekomen.
Subsidiebedrag
Een (beperkt) buurtinitiatief of -feest dat voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld hierboven krijgt
een toelage van 100 euro.
Een wijkfeest met uitgebreid programma dat voldoet aan de criteria hierboven kan een
verhoogde subsidie van max. 250 euro bekomen, dit in functie van de gemaakte kosten
(bewijsstukken kunnen opgevraagd worden), waarbij gefocust wordt op de kosten die gepaard gaan
met de realisatie van het programma. De subsidie bedraagt max. 10% van de geraamde
kosten met een maximum van 250 euro.
Over elke aanvraag wordt advies uitgebracht door de dienst Toerisme en Feestelijkheden De dienst
doet ook een voorstel van toelagebedrag. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt bij het college
van burgemeester en schepenen.

Algemene principes
1.1. Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het meerjarenplan 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 meerjarenplan voorzien wordt. Indien het initiatief ten
voordele van een goed doel wordt georganiseerd en indien dit project voor het goede doel wordt
afgesloten vóór het jaareinde dan kan de geldelijke ondersteuning uitzonderlijk en mits uitdrukkelijke
goedkeuring van het college vroeger worden uitbetaald.
1.9. Er wordt steeds naar gestreefd om vergelijkbare initiatieven/aanvragen op een evenwaardige
manier te ondersteunen.

