DIENST CULTUUR

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN
AMATEURMUZIEKVERENIGINGEN
Artikel 1
Binnen de perken van de gemeentebegroting voorzien onder artikelnummer 76202/332-02
‘toelage culturele verenigingen’, kan in het kader van dit reglement, een speciale toelage
verleend worden voor culturele projecten aan verenigingen en organisaties, aangesloten bij
de gemeentelijke Culturele Raad, mits zij voldoen aan de normen en voorwaarden zoals
hierna vastgelegd.
Artikel 2
Naast de door het gemeentebestuur Lanaken erkende muziekmaatschappijen is er een
betoelaging voor muziekverenigingen die eenzelfde bezetting hebben als een fanfare en
harmonie maar niet als dusdanig door de gemeente erkend zijn.
Artikel 3
Deze niet-erkende muziekverenigingen kunnen in aanmerking komen voor een toelage indien
zij voldoen aan volgende voorwaarden:
 minstens één jaar aangesloten bij de gemeentelijke culturele raad
 beschikken over een dirigent
 minimaal één wekelijkse repetitie
 een minimale bezetting van 20 muzikanten
 lidmaatschap bij Vlaamse Amateurmuziekorganisatie – Vlamo
 een bijdrage leveren aan het Lanaker gemeenschapsleven via het opluisteren van tal
van evenementen in de gemeente Lanaken en dit ruimer dan carnavalsactiviteiten
 regelmatig deelnemen aan en/of zelf organiseren van manifestaties
Artikel 4
Het gemeentebestuur kan minimaal 3-maal per jaar beroep doen op medewerking van deze
muziekverenigingen ter gelegenheid van bepaalde gemeentelijke en parochiale
feestelijkheden, culturele manifestaties (bv. dorpsdagen,…),…
Artikel 5
Deze muziekverenigingen krijgen jaarlijks een vergoeding voor tussenkomst in de geleverde
prestaties in het voorgaande dienstjaar.
Artikel 6
De toelage bedraagt maximaal 750 euro en dit voor minimum 3 geleverde prestaties in het
voorgaande dienstjaar.
Artikel 7
Om in aanmerking te komen voor deze toelage dienen de muziekverenigingen aan het
schepencollege opgave te doen van:
 de volledige programmatie met inbegrip van de geleverde prestaties in het
voorgaande dienstjaar
 adressenlijst huidige samenstelling muziekvereniging
 bewijs lidmaatschapschap bij VLAMO
 rekeningnummer waarop een eventuele toelage kan worden gestort
Artikel 8
Bij gebrekkige naleving of niet-naleving kan de toelage gedeeltelijk of geheel ingehouden
worden.
Artikel 9
Dit reglement treedt in werking vanaf 01/01/2004.
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