Reglement projectsubsidie evenementen

besluit gemeenteraad van 27 februari 2017
gecoördineerde tekst
Artikel 1
Binnen de perken van de kredieten voorzien op het exploitatiebudget wordt er aan de verenigingen
of organisaties een bijzondere subsidie verleend voor het organiseren van evenementen volgens de
normen en voorwaarden zoals hierna vastgesteld.
Artikel 2
Het stadsbestuur voorziet een subsidie voor het organiseren van evenementen op het grondgebied
van Veurne. Voor de organisatie van fuiven en galabals kan geen aanspraak worden gemaakt op
deze subsidie.
Artikel 3
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
A. evenement: publieke gebeurtenis of geheel van publieke gebeurtenissen op een of meer
vooraf bepaalde locaties, binnen of buiten;
B. publieksgericht: gericht op het grote publiek en niet beperkt tot genodigden;
Artikel 4
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet voldaan worden aan volgende voorwaarden:
A. het betreft een Veurnse vereniging of een organisatie die werkzaam is op het grondgebied
van Veurne;
B. de aanvrager van de subsidie moet rechtspersoonlijkheid hebben;
C. het evenement dient door te gaan in Veurne;
D. het evenement is publieksgericht;
E. het evenement is een meerwaarde voor de uitstraling van de stad Veurne.
Artikel 5
Bij de toekenning van de subsidie wordt het project beoordeeld aan de hand van diverse criteria,
teneinde de meerwaarde in te schatten, zoals (niet limitatief):
A. aard van de vereniging of organisatie;
B. doelgroep van het evenement;
C. wat is het bereik van dit evenement;
D. toegangsprijzen, drankprijzen...;
E. continuïteit van het aanbod;
F. vernieuwing;
G. promotie van het evenement;
H. visibiliteit van de Stad Veurne;
I. locatie;
J. samenwerking met andere organisaties of verenigingen;
K. toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers;
L. periode;
M. inhoudelijke invulling van het evenement;
N. aansprakelijkheid (verzekering);
O. veiligheidsvoorzieningen;
P. sanitaire voorzieningen;
Q. motivering dat het evenement geen racistisch of discriminerend karakter heeft.
Artikel 6
De aanvraag gebeurt door het indienen van een schriftelijke document waar volgende gegevens
duidelijk dienen vermeld:
A. de vermelding van de betrokken partners, het contactadres en de contactpersoon, alsook
het rekeningnummer waarop de subsidie kan worden uitbetaald;
B. een duidelijke uiteenzetting van het initiatief, met een programma van de activiteit(en)
met vermelding van datum, plaats, thema, tijdsverloop en doelgroep; en vermelding van
minstens twee criteria die de meerwaarde van het project staven (criteria: zie artikel 4);

C. een gedetailleerde begroting van de uitgaven en inkomsten
subsidiebedrag;
D. welke financiële tussenkomst wordt gevraagd aan de stad;
E. toetsing van de criteria (niet-limitatief).

en

het

gevraagde

De aanvraag gebeurt uitsluitend door de gevraagde documenten persoonlijk af te geven of
aangetekend te verzenden aan/naar het stadsbestuur. Laattijdige aanvragen komen niet meer in
aanmerking voor subsidies (op basis van de ontvangen bewijzen van afgifte).
Artikel 7
De subsidie, die op basis van dit reglement voor een specifiek project toegekend wordt, staat los
van toegekende subsidies volgens andere gemeentelijke reglementen, of van een nominatieve
toelage ingeschreven in de begroting van het betrokken dienstjaar.
Het volgens dit reglement gesubsidieerde project wordt dan evenwel voor de toepassing van
andere reglementen niet meer als subsidieerbare activiteit aanvaard. Er kan geen aanvraag voor
hetzelfde project worden ingediend, in hetzelfde werkingsjaar, binnen het subsidiereglement
project subsidie socio-culturele verenigingen en het subsidiereglement project culturele
samenwerkingsverbanden.
Artikel 8
Toewijzingsprocedure
§ 1. Aanvragen worden uiterlijk ingediend op 31 maart. Het college van burgemeester en
schepenen stelt de jury samen. De jury wordt samengesteld door één vertegenwoordiger van de
dienst toerisme aangevuld met twee externe deskundigen. De evenementencoördinator wordt
aangesteld als secretaris en is niet stemgerechtigd.
§ 2. De jury komt binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvragen samen om een eerste
advies op te maken.
§ 3. Binnen de 15 dagen na de eerste selectie worden de projectindieners uitgenodigd op een
duidingsgesprek. De jury maakt een advies op en bezorgt dit advies aan het college van
burgemeester en schepenen. De geselecteerde projecten worden in een financiële rangorde
vermeld.
§ 4. Het college van burgemeester en schepenen stelt de maximum toegekende subsidie per
project vast op basis van het krediet dat op het exploitatiebudget van het betrokken dienstjaar
beschikbaar is, de subsidie per projectaanvraag kan maximaal 20% van het totale
exploitatiebudget bedragen. De projectindieners ontvangen binnen de 30 dagen na het
duidingsgesprek per brief de evaluatie over de projectaanvraag en een opsomming van eventuele
bijkomende randvoorwaarden.
§ 5. Indien de ingeschreven kredieten op het exploitatiebudget ontoereikend zijn voor alle
goedgekeurde projecten, dan wordt de rangorde gevolgd, voorgesteld door de jury, en dit tot
uitputting van de kredieten.
Artikel 9
Indien het project waaraan subsidie werd toegekend niet kan plaatsvinden of indien er uitvoerige
wijzigingen aan de aard van het project zijn opgetreden, deelt de projectindiener dit onmiddellijk
mee aan het stadsbestuur.
Artikel 10
Na goedkeuring van het project zal het Veurnse stadsbestuur steeds vermeld worden als
ondersteuner bij eender welke vorm van publiciteit i.v.m. de activiteit.
En dit met de volgende afspraken:

stadslogo op alle communicatie;

stadslogo op uitnodiging zowel print als digitaal;

in geval van een officiële opening van het event de mogelijkheid bieden om burgemeester
en/ schepenen aan het woord te laten;

stadslogo op programmaboekje + advertentie;

stadslogo op flyer;

stadslogo op affiches;

stadslogo + naamvermelding + hyperlink naar homepagina stad Veurne op elektronische
nieuwsbrief;

stadslogo op website + hyperlink naar homepage stad Veurne;

stadslogo op persmap;



in geval van officiële opening van het event de gemeente- en OCMW-raadsleden uit te
nodigen.

Artikel 11
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd alle onderzoeken in te stellen of te laten
instellen om controle uit te oefenen op de projecten waarvoor een subsidie toegekend is.
Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens kan aanleiding geven tot terugvordering,
door het college van burgemeester en schepenen, van het geheel of een deel van de toegekende
subsidie, of door uitsluiting van verdere subsidiëring.
Artikel 12
Met het oog op de definitieve storting van het subsidiebedrag verstrekt de projectindiener binnen
de twee maanden nadat de activiteiten hebben plaatsgevonden, de volgende gegevens:
a) de rekening van inkomsten en uitgaven betreffende de gesubsidieerde activiteiten vergezeld van
de nodige bewijsstukken (facturen e.d.) plus opgave van het rekeningnummer van de organisatie enkel de werkelijk bewezen uitgaven worden in aanmerking genomen;
b) het verslag van de gesubsidieerde activiteiten, waarin de meerwaarde van het project voor de
verenigingen tot uiting komt;
De bedragen worden als volgt gestort:
Eerste schijf: Bij toekenning van het project een bedrag van 50% van het toegekende
subsidiebedrag. Indien het evenement niet doorgaat dient dit bedrag teruggestort te
worden naar het stadsbestuur Veurne.
Tweede schijf: Na het ontvangen van alle gegevens (vermeld in Artikel 12.a.) kan het
restbedrag gestort worden aan de projectindiener.
Artikel 13
Betwistingen: Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle betwistingen met
betrekking tot de toepassing van dit reglement.

