DIENST CULTUUR

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE MUZIEKVERENIGINGEN
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
Het gemeentebestuur van Lanaken erkent per deelgemeente op basis van de historiciteit één
harmonie of fanfare. Dit zijn De Harmonie St. Michiel voor Kesselt, de Kon. Harmonie De
Hoop voor Gellik, Kon. Fanfare St.- Lambertus voor Veldwezelt, Kon. Harmonie Weergalm
der Maas voor Lanaken, Kon. Brassband Smeermaas, Kon. Harmonie St. Lambertus voor
Neerharen en Kon. Fanfare St. Cecilia voor Rekem. Als drumband wordt de Euro-drumband
erkend.
Artikel 3
Deze erkende muziekverenigingen kunnen in aanmerking komen voor een toelage indien zij
voldoen aan volgende voorwaarden :
 geschoold dirigent leidt het orkest
 minimaal één wekelijkse repetitie
 lidmaatschap bij Vlaamse Amateurmuziekorganisatie – VLAMO
 minstens één maal om de vijf jaar deelnemen aan een officiële muziekwedstrijd
 een bijdrage leveren aan het Lanaker gemeenschapsleven en een goede
wisselwerking verzekeren met de muziekopleiding aan de Academie
 concerten opluisteren bij zustermaatschappijen in en buiten de gemeente
Artikel 4
De erkende muziekverenigingen, zoals vermeld onder artikel 2, die voldoen aan de
voorwaarden, zoals vermeld onder artikel 3, kunnen jaarlijks aanspraak maken op :
 een basissubsidie
 een investeringssubsidie
 een werkingssubsidie
§1. De basissubsidie bestaat uit een forfetair bedrag van € 1000 per dienstjaar.
§2. De subsidies die onder de noemer investeringssubsidie vallen zijn de tegemoetkomingen
in de aankoop/het herstel van instrumenten, aankoop van uniformen en partituren. De
investeringssubsidie kan jaarlijks opnieuw worden toegekend. Het totale bedrag van deze
toelage bedraagt maximaal € 750 per kalenderjaar.
§3. Voor hun werking en actieve bijdrage aan het verenigingsleven in Lanaken krijgen
erkende muziekverenigingen extra steun, dit is de werkingssubsidie.
1°
Per publieke uitvoering ontvangt een vereniging € 300 op voorwaarde dat er een
bezetting is van minstens 75 %. De verenigingen kunnen voor ten hoogste vier openbare
prestaties rekenen op deze toelage. Dit betekent dat het maximum bedrag voor het aantal
publieke uitvoeringen in Lanaken vastligt op € 1200 per werkjaar. Voorwaarden waaraan
deze ‘Publieke uitvoeringen’ dienen te beantwoorden:
 vrij toegankelijk zijn voor het publiek
 geen aanspraak maken op een andere vergoeding
 deelname aan gemeentelijke feestelijkheden, zo zij door het schepencollege daartoe
uitgenodigd worden, krijgen voorrang. Indien de muziekverenigingen of drumbands
zich zonder gegronde reden niet aanbieden, wordt hun bij elke weigering 1 prestatie
minder uitgekeerd
 zowel eigen activiteiten, als activiteiten op vraag van particulieren (vb. gouden
bruiloft), bedrijven of andere commerciële organisaties komen niet in aanmerking
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2°
Voor deelname aan provinciale en nationale muziektoernooien kunnen erkende
muziekverenigingen aanspraak maken op een extra toelage van € 300. Voor solisten, die
namens de vereniging deelnemen aan een door de overheid erkende solistenwedstrijd,
ontvangt de vereniging per deelname een toelage van 50 €. De totale toelage voor deelname
aan muziektoernooien bedraagt maximaal € 300 per kalenderjaar en kan maximaal één maal
per jaar worden toegekend.
Artikel 5
De toekenning van deze subsidies gebeurt op voorlegging van navolgende documenten.
§ 1. Om in aanmerking te komen voor de basisissubsidie 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
§ 2. Om aanspraak te kunnen maken op de investeringssubsidies dienen de verenigingen
facturen en betalingsbewijzen van elke uitgave van het voorgaande kalenderjaar voor te
leggen. Hiertoe maken ze een overzicht van alle uitgaven aan de hand van het invulformulier.
§3. Om in aanmerking te kunnen komen voor de werkingssubsidie kunnen verenigingen een
overzicht indienen van hun activiteiten. Hiertoe behoren alle publieke uitvoeringen als ook de
deelnames aan muziektoernooien van het voorgaande werkingsjaar. De vereniging voegt
behalve de omschrijving van de wedstrijd ook een bewijs van deelname en een kopie van
uitslag of het juryverslag toe. Op basis van dit overzicht wordt de totale werkingssubsidie
berekend.
Artikel 6
§ 1. De in artikel 2 opgesomde muziekmaatschappijen kunnen ter ondersteuning van hun
jeugdwerking in aanmerking komen voor een bijkomende toelage.
§ 2. De verenigingen dienen te voldoen aan volgende voorwaarden:
 een minimale bezetting van 6 musicerende leden van -25 jaar
 minimaal 2 afzonderlijke repetities per maand
 repetities onder leiding van een ervaren muzikant/dirigent
 als jeugdorkest minimaal 1 evenement in de gemeente opluisteren
§ 3. De jaarlijkse toelage voor jeugdwerking bedraagt € 250 per jaar. Die wordt verder
aangevuld met een toelage van € 25 per musicerend lid onder de 25 jaar. De totale toelage
bedraagt maximum € 500 per jaar.
Artikel 7
De toekenning van de subsidies ter ondersteuning van de jeugdwerking gebeurt op
voorlegging van navolgende documenten :
 ledenlijst jeugdorkest, met geboortedatum
 activiteitenverslag van voorgaande kalenderjaar met inbegrip van de evenementen
 aantal repetities
 naam opgeven van de dirigent of coördinator
Artikel 8
Bij gebrekkige naleving kan de toelage gedeeltelijk of geheel ingehouden worden.
Artikel 9
Dit reglement treedt in werking vanaf 01/01/2009 en vervangt de vorige reglementen
goedgekeurd in de zittingen van 01/01/2001 en 01/01/2006.

