Dienst Cultuur – Reglement toekenning Feestcheques
SUBSIDÏERING GEMEENSCHAPSVORMMENDE INITIATIEVEN EN ACTIVITEITEN
DIE DE SOCIALE CONTACTEN BEVORDEREN

Art. 1: Onder de hierna vermelde voorwaarden wordt een gemeentelijke toelage verleend voor activiteiten die de
sociale contacten binnen een buurt, een straat, een duidelijk afgebakend gedeelte ervan of een plein, bevorderen.
Art. 2: De Feestcheque dient aangewend te worden om de activiteit een culturele meerwaarde te geven
(bijvoorbeeld muziekgroep, sabam, spreker, animatie, tentoonstelling,…). Het bedrag van de toelage is, binnen
de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten, gelijk aan de effectieve kosten gemaakt ikv deze culturele
meerwaarde met een maximum van 125 euro.
Art. 3: Privé-, familie- en schoolfeesten, officiële dorpskermissen, commerciële activiteiten en feesten met een
politiek, religieus of filosofisch karakter komen niet in aanmerking. Het initiatief moet zich richten tot alle inwoners
van de straat, buurt of plein.
Art. 4: Elke aanvraag gebeurt via het speciaal daartoe bestemde aanvraagformulier en wordt gericht aan de
dienst cultuur (Indienen ten laatste twee weken vóór de activiteit plaatsvindt). Het College van Burgemeester en
Schepenen beslist over het al dan niet toekennen van de toelage. Dit wordt uiterlijk 3 weken na het indienen van
de aanvraag meegedeeld aan de initiatiefnemers.
Art. 5: Voor de uitbetaling van de toelage dienen de organisatoren ten laatste drie maanden na afloop van de
activiteit de nodige stavingsdocumenten aan de dienst cultuur over te maken (hierbij zeker een definitieve
afrekening (inkomsten – uitgaven) met inbegrip van eventuele subsidies van andere overheden (provincie,
Vlaamse Gemeenschap,…), aangevuld met bijvoorbeeld een uitnodiging, affiche of foto’s).
Art. 6: Op alle aankondigingen, flyers, affiches,… moet de vermelding “Met de steun van de Stad Oudenaarde”
duidelijk voorkomen.
Art. 7: Elke buurt, straat of plein kan slechts één keer per jaar een toelage bekomen. Deze vorm van toelage is
niet cumuleerbaar met enige andere stedelijke subsidie voor hetzelfde evenement. Enkel activiteiten op
grondgebied Oudenaarde komen in aanmerking voor ondersteuning.
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