
 

Dienst Cultuur – Reglement toekenning Muziekcheques 

 

SUBSIDÏERING CULTURELE INITIATIEVEN EN ACTIVITEITEN DIE KANSEN GEVEN AAN 

OUDENAARDSE MUZIKANTEN EN MUZIEKFORMATIES 

(MUZIEKBANDS, KLASSIEKE ENSEMBLES, FANFARES, HARMONIEËN EN KOREN) 

 

Art. 1: Onder de hierna vermelde voorwaarden wordt een stedelijke subsidie onder de vorm van een 

“Muziekcheque” verleend aan organisatoren van activiteiten die speelkansen geven aan een Oudenaardse 

muzikant of aan een Oudenaardse muziekformatie (muziekband, klassiek ensemble, fanfare, harmonie of koor). 

Art. 2: Een Oudenaardse muzikant dient in Oudenaarde te wonen. Onder Oudenaardse muziekbands en 

klassieke ensembles wordt verstaan muziekgroepen waarvan minstens één lid van de groep in Oudenaarde 

woont. Fanfares, harmonieën en koren dienen conform het geldende Oudenaardse subsidiereglement te zijn 

erkend als Oudenaardse socio-culturele vereniging. 

Art. 3: Betreffend reglement beoogt de ondersteuning – dit door het creëren van extra speelkansen – van de 

uitvoerende (amateur)muzikant en sluit hierbij geen enkel muziekgenre uit. Professionele artiesten of artiesten 

die reeds met een professioneel management samenwerken komen hiervoor niet in aanmerking.  

Art. 4: Het reglement is beperkt tot: 

- Enerzijds de Oudenaardse muzikanten, muziekbands en klassieke ensembles, die opgenomen staan op 

de door het College van Burgemeester en Schepenen vooraf goedgekeurde lijst. De Oudenaardse 

muzikanten, muziekbands en klassieke ensembles dienen zich jaarlijks formeel aan te melden voor deze 

lijst vóór 1 januari. De dienst Cultuur zal deze lijst actualiseren en ter beschikking stellen van 

organisatoren. 

- Anderzijds fanfares, harmonieën en koren die zijn erkend als Oudenaardse socio-culturele vereniging. 

Deze erkenning wordt ieder jaar automatisch verlengd, mits het indienen van een werkingsverslag. 

Art. 5: De Muziekcheque dient te worden aangewend om het honorarium van de Oudenaardse muzikant of 

muziekformatie mee te betalen. Het bedrag van de subsidie is, binnen de perken van de goedgekeurde 

begrotingskredieten, maximum 125 EUR of gelijk aan het honorarium van de artiest(en), indien dit minder dan 

125 EUR zou zijn. 

Art. 6: Het initiatief moet plaatsvinden op het grondgebied van Oudenaarde.  

Art. 7: Privé-, familiefeesten, erediensten en plechtigheden komen niet in aanmerking. Ook reguliere 

kermisprogramma’s waarvan de eigen lokale fanfare mogelijk deel uitmaakt, komen hiervoor niet in aanmerking. 

Alle andere initiatieven wel, voor zover ze openstaan voor het publiek. 

Art. 8: Elke aanvraag gebeurt via het speciaal daartoe bestemde aanvraagformulier en wordt gericht aan de 

Dienst Cultuur. Het moet ingediend worden ten laatste vier weken vóór de activiteit plaatsvindt. Het College van 



Burgemeester en Schepenen beslist over het al dan niet toekennen van de subsidie. Dit wordt uiterlijk drie weken 

na het indienen van de aanvraag meegedeeld aan de initiatiefnemers. 

Art. 9: Voor de uitbetaling van de subsidie dienen de organisatoren ten laatste drie maanden na afloop van de 

activiteit de nodige stavingdocumenten over te maken aan de Dienst Cultuur: een definitieve afrekening 

(inkomsten – uitgaven), een ontvangstbewijs van het honorarium, ondertekend door de Oudenaardse muzikant 

of muziekformatie, aangevuld met bijvoorbeeld een uitnodiging, affiche of foto’s. 

Art. 10: Op alle aankondigingen, flyers, affiches, … moet de vermelding “Met de steun van de Stad Oudenaarde” 

duidelijk voorkomen. 

Art. 11: Een organisator kan maximum drie (3) Muziekcheques en per jaar ontvangen. 

 

Aanvragen of meer informatie: 

STADSBESUUR OUDENAARDE 

DIENST CULTUUR 

Administratief Centrum Maagdendale 

Tussenmuren 17 

9700 Oudenaarde 

tel 055 33 51 03 – fax 055 30 13 45 

cultuur@oudenaarde.be 

mailto:cultuur@oudenaarde.be

