DIENST CULTUUR

REGLEMENT BETOELAGING VAN VERENIGINGEN EN
ORGANISATIES AANGESLOTEN BIJ DE CULTURELE RAAD
BETREFT : toelage voor bijzondere en vernieuwende projecten
Artikel 1
Binnen de perken van het daartoe op de gemeentebegroting voorziene krediet onder ‘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
Deze bijzondere betoelaging heeft voornamelijk tot doel innoverende manifestaties of
projecten te ondersteunen en de inspanningen die de verenigingen hiertoe leveren, op een
degelijke wijze te waarderen. Het gemeentebestuur wil hiermee:
inspelen op nieuwe, onverwachte of experimentele initiatieven,
kansen bieden aan het verenigingsleven om hun werking te verruimen,
activiteiten met een uitzonderlijk karakter mogelijk maken,
samenwerking tussen verenigingen stimuleren.

Artikel 3
De manifestatie waarvoor een bijzondere toelage wordt verstrekt, kan niet meer gehonoreerd
worden via enig ander gemeentelijk subsidiereglement.

Artikel 4
Voor deze toelagen komen in aanmerking:
verenigingen (met een rechtspersoonlijkheid van een v.z.w. of feitelijke verenigingen
aangesloten bij de Culturele Raad) waarvan het secretariaat gevestigd is in
Lanaken, de werking zich richt op de Lanakense bevolking en als doelstelling heeft
het verrichten van cultureel werk;
samenwerkingsverbanden tussen culturele verenigingen uit Lanaken.

Artikel 5
Verenigingen die een structurele subsidie krijgen via een ander gemeentelijk reglement
komen niet in aanmerking voor subsidiëring via dit reglement.

Artikel 6
De aanvraag moet voldoen aan volgende voorwaarden:
het moet gaan om een voor het publiek uitzondelijk project op cultuur gebied en door
de aanvragende vereniging zelf georganiseerd worden;
het project moet gekenmerkt worden door een financieel risico, ter staving zal bij de
aanvraag een begroting worden ingediend;
het project heeft geen commercieel karakter of winstoogmerk;
het project behoort niet tot de reguliere werking van de vereniging;
het project moet doorgaan op grondgebied van Lanaken;
het project wordt georganiseerd als een op zichzelf staand geheel en is dus geen
onderdeel van een andere manifestatie.
Daarnaast moet het project één of meer van volgende kenmerken vertonen:
het project heeft een innoverend en/of experimenteel karakter;
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het project kent een éénmalig karakter of is de start van een jaarlijks weerkerend
evenement;
blinde vlekken in het cultuurlandschap wegwerken;
het project is voor iedereen toegankelijk, niemand wordt uitgesloten van deelname;
het project moet een uitstraling bezitten die ruimer is dan het eigen ledenbestand;
het heeft minstens een uitstraling in gans Lanaken;
een samenwerking met één of meerdere verenigingen en/of culturele instellingen is
een pluspunt;
om een breed publiek te bereiken wordt ruimere promotie gevoerd dan via de eigen
kanalen

Artikel 7
Slechts éénmaal per jaar kan een tussenkomst aangevraagd worden;
De aanvraag dient op de geëigende formulieren gericht te worden aan Dienst Cultuur, Aan de
Engelse Hof 10 – 3620 Lanaken; cultuur@lanaken.be en dit minimaal 3 maanden voor het
project doorgaat.

Artikel 8
Het aanvraagformulier moet volgende gegevens omvatten :
identificatiegegevens van de aanvrager
omschrijving en motivering van het project, inzonderheid waarom het innoverend is
een gedetailleerde begroting en de financieringswijze van het project
rekeningnummer waarop de toelage gestort kan worden
Het ingediende dossier wordt beoordeeld op basis van publieksbereik, de maatschappelijke
uitstraling en het innovatieve karakter van het project.

Artikel 9
Op grond van de verstrekte informatie zal de ControleCommissie van de culturele raad een
advies formuleren aan het college van burgemeester en schepenen omtrent de al dan niet
toekenning en omtrent de grote van het bedrag. Een vernieuwend jaarlijks weerkerend
project kan maximaal drie jaar aanspraak maken op een afbouwende subsidie.
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt, na onderzoek en advies van de
culturele raad, de grootte van de toelage. De toelage bedraagt maximaal 50 % van de
geraamde kosten met een maximum van € 750.

Artikel 10
De begunstigde verbindt zich ertoe:
de toelage aan te wenden voor de realisatie van het project;
elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van college van burgemeester en
schepenen of van de gemeentelijke culturele raad toe te laten ter plaatse de
aanwending van de toegekende toelage te controleren;
elke wijziging na indiening van de betoelagingsaanvraag door te geven;
op alle promotiemateriaal en in alle publicaties met betrekking tot het project, wordt
vermeld dat het gaat om een project ‘met ondersteuning van gemeentebestuur en
culturele raad Lanaken’ en wordt het logo van het gemeentebestuur geplaatst;
een definitieve afrekening dient na de manifestatie overgemaakt.

Artikel 11
Binnen de 2 maanden na afloop van het project brengen de aanvragers een
verantwoordigsnota binnen bij Dienst Cultuur. Deze nota omvat:
een evaluatieverslag

een overzicht van de gevoerde publiciteit met bewijsstukken (flyers, affiches,…)
een financieel verslag met een overzicht van de inkomsten en uitgaven en facturen of
rekeningen van de gemaakte kosten
De storting van de toelage op rekening van de begunstigde zal geschieden na indiening van
het financieel verslag.
-

Artikel 12
Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen om geen of slechts een deel van
de toegekende subsidies uit te betalen in volgende omstandigheden:
foute of onjuiste aangiften
onvolledige dossiers
indien blijkt dat de organisator winst maakt, groter dan het toegekende bedrag
indien het gerealiseerde budget van het project lager ligt dan wat bij de aanvang
vooropgesteld werd

Artikel 13
Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2014 en vervangt het vorige reglement.

