Subsidiereglement feestcomités
Artikel 1.
§1. Binnen het jaarlijks goedgekeurde budget en onder de hierna vermelde voorwaarden, wordt door het
college van burgemeester en schepenen een tussenkomst verleend aan feestcomités die in de
deelgemeenten kermissen, ontmoetingsmanifestaties en allerhande activiteiten organiseren met als doel de
sociale contacten te bevorderen en de gemeenschapszin te stimuleren.
§2. De subsidie wordt uitbetaald aan een feestcomité, zijnde een feitelijke vereniging of vzw, en erkend door
het College van Burgmeester en Schepenen als feestcomité, bestaande uit minstens 3 personen die op een
verschillend adres gedomicilieerd zijn.
§3. De Stad Oudenaarde heeft per deelgemeente een feestcomité: Bevere, Edelare, Eine, Ename, Heurne,
Leupegem, Mater, Melden, Mullem, Nederename, Oudenaarde-centrum, Volkegem en Welden.
Artikel 2.
§1. De subsidie wordt uitbetaald aan het feestcomité naar aanleiding van de organisatie van kermissen,
ontmoetingsmanifestaties en activiteiten tijdens een kalenderjaar. Om in aanmerking te komen voor
subsidies moeten de activiteiten:
gratis worden aangeboden;
laagdrempelig en gericht zijn op een breed publiek waarbij alle doelgroepen aan bod komen (o.a.
kinderen en ouderen);
toegankelijk zijn voor mindervaliden en rolstoelgebruikers;
duidelijk gepromoot worden waarbij op alle promotiemateriaal/uitnodigingen/affiches/flyers
(elektronisch dan wel schriftelijk) naast het logo van de stad steeds vermeld moet worden “met steun
van het stadsbestuur Oudenaarde’’;
zich richten tot alle inwoners van de stad of deelgemeente ongeacht hun politieke, religieuze of
filosofische overtuiging en ongeacht hun persoonlijke situatie
Zijn uitdrukkelijk uitgesloten van subsidiëring: privé-feesten, familiefeesten, schoolfeesten, eestfestijnen,
commerciële activiteiten, inclusief evenementen ter ondersteuning van commerciële activiteiten.
§2. De subsidie bestaat uit een basissubsidie en werkingssubsidie:
30% van het beschikbare krediet wordt voorbehouden voor de toekenning van een basistoelage,
met een maximum van 825 euro per comité. Deze toelage wordt toegekend indien wordt
aangetoond dat in het lopende kalenderjaar gespreid over minstens 3 dagen, minstens 4 activiteiten
ingericht zullen worden die tevens voldoen aan de in §1 gestelde voorwaarden.
70% van het beschikbare krediet wordt voorbehouden voor de organisatie van activiteiten die tijdens
het kalenderjaar georganiseerd worden en voldoen aan de voorwaarden gesteld in § 1 met een
maximum van 240 euro per activiteit en met een maximum van 8 activiteiten per kalenderjaar. Deze
activiteiten kunnen onder meer zijn: muziek, straatanimatie, film, vuurwerk, kerstmarkt, sinterklaas,
rommelmarkten, nieuwjaardrink.
§3. Drank en eten voor verkoop bestemd, vervoerskosten, geschenken, standgeld en verbruik stroom voor
foorkramen en retributies (o.a. tussenkomsten brandweer) komen niet in aanmerking voor terugbetaling.
Aankoop prijzen i.f.v. een wedstrijd, speelgoed voor de Sint,.. kan wel, mits duidelijke motivering in
aanvraagdossier en terugbetaling gebeurt enkel na voorlegging van aankoopbewijs.
Artikel 3.
De subsidies kunnen niet gecumuleerd worden met een andere toelage van de stad voor hetzelfde
evenement, vb. feestcheques, cultuurcheques, ....
Artikel 4.
§1. Voorwaarden voor het bekomen van de basissubsidie:
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De aanvraag gebeurt via een voorgeschreven aanvraagformulier dat ten laatste op 31.03* van het
lopende kalenderjaar gericht moet worden aan het stadsbestuur Oudenaarde, dienst toerisme en
evenementen.
Het aanvraagformulier bevat minimaal volgende gegevens:
• naam van de activiteiten (wat, waar en wanneer)
• identificatie van de aanvragers: naam, adres en telefoonnummer van minimaal drie
verantwoordelijken van de organisatie en contactpersoon;
• een beschrijving van de initiatieven met aanduiding van de doelgroep;
• een bankrekeningnummer van het organiserend feestcomité waarop de toelage kan gestort
worden, na goedkeuring van de aanvraag door het stadsbestuur (rekening van een particulier is
niet toegestaan);
• een realistische begroting met voorziene uitgaven en inkomsten;
• de geplande acties om de activiteit bekend te maken;
• de intentieverklaring om zo weinig mogelijk afval te produceren.
Het aanvraagformulier moet ondertekend zijn door ten minste 3 leden van het feestcomité.
Het stadsbestuur kan ten allen tijde een voorbeeld van de uitnodiging, affiche of flyer, waarvoor een
subsidie wordt gevraagd, opvragen.

§2. Voorwaarden voor het bekomen van de werkingssubsidie:
De aanvraag wordt ingediend na afloop van de activiteit
De aanvraag gebeurt via een voorgeschreven aanvraagformulier dat uiterlijk op 31.03* dan wel op
30.09 wordt ingediend. Alle activiteiten die na 30.09 van het lopende kalenderjaar georganiseerd
worden mogen ingediend worden tot bij de eerste aanvraag voor een werkingssubsidie, uiterlijk op
31.03 van het volgende kalenderjaar.
Het aanvraagformulier bevat minimaal volgende gegevens:
• naam van de activiteiten (wat, waar en wanneer)
• identificatie van de aanvragers: naam, adres en telefoonnummer van minimaal drie
verantwoordelijken van de organisatie en contactpersoon;
• een beschrijving van de initiatieven met aanduiding van de doelgroep;
• een bankrekeningnummer van het organiserend feestcomité waarop de toelage kan gestort
worden na goedkeuring van de aanvraag door het stadsbestuur (rekening van een particulier is
niet toegestaan);
• een raming van het aantal aanwezigen.
Het aanvraagformulier moet ondertekend zijn door ten minste 3 leden van het feestcomité.
In bijlage wordt gevoegd: de uitnodiging, affiche, flyers (elektronisch dan wel schriftelijk) waarvoor
een subsidie werd gevraagd alsook de bewijzen van de gemaakte kosten t.b.v. max. 240 euro
waarbij enkel originele facturen, aankoopbonnetjes en onkostennota’s worden aanvaard.
§3. Dossiers die na de vermelde data in artikel 4. §1 en §2 ingediend worden, kunnen geen aanspraak meer
maken op de uitbetaling van de subsidietoelage.
Artikel 5.
§1. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt uiterlijk op 30.05 van het lopende kalenderjaar of
het feestcomité in aanmerking komt voor de toekenning van een basissubsidie na toetsing van de aanvraag
aan onderhavig reglement.
§2. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt of het feestcomité in aanmerking komt voor de
toekenning van een werkingssubsidie na toetsing van de aanvraag aan onderhavig reglement, voor de
aanvragen die ten laatste op 31.03* en 30.09 werden ingediend respectievelijk ten laatste op 30.05 en
30.11. Het feestcomité wordt van deze beslissing binnen een termijn van 3 weken op de hoogte gesteld.
Artikel 6.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement, goedgekeurd
op de gemeenteraad in zitting dd. 2 maart 2020.
*Bij wijze van overgang mogen de dossiers in 2020 ingediend worden uiterlijk op 30.04
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