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Reglement
houdende
het
verlenen
van
steun
verenigingen voor bepaalde activiteiten - wijziging

aan

De gemeenteraad,
Aanleiding
De reorganisatie van de diensten (departementsstructuur en opstart centraal onthaal) en
pensioneringen van de bode en voormalig onthaalbediende Vrije Tijd.
Regelgeving
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gemeenteraadsbeslissing van 28 december 2010 m.b.t. de goedkeuring van een reglement
houdende het verlenen van steun aan verenigingen voor bepaalde activiteiten.
Feiten, context en argumentatie
Het huidige reglement behelst twee onderdelen:
• Financiële steun bij jubileum;
• Logistieke steun (dranken) bij receptie van toonmoment, jubileum of 'uitzonderlijke'
activiteit.
Naar aanleiding van de reorganisatie van de diensten (o.a. opstart centraal onthaal) en
pensioneringen van de bode en voormalig onthaalbediende Vrije Tijd, dient zich een
heroriëntatie van het reglement op. Vooral het leveren van dranken heeft nu (nog) meer
impact op de diensten (o.a. het onthaal en de technische dienst):
• Voorraad checken in feestzaal rekening houdend met eventuele andere geplande
activiteiten waar drank nodig is
• Eventueel bijbestellen
• Doorgeven levering en hoeveelheden (en ophaling overschot achteraf) aan
technische dienst, die dranken in feestzaal komt halen en leeggoed/overschot
terugbrengt
• Afspraken maken met vereniging voor timing levering en ophaling
• Aanleveren gastenlijst door vereniging vergt veel opvolging
• ...
Omwille van deze context, werkte het departement Vrije Tijd een wijziging aan het
reglement uit en wordt er voorgesteld het nieuwe reglement te laten ingaan vanaf 1 januari
2023.
Uitgangspunten voor de wijzigingen:

•

•
•

•

Schrappen levering dranken: zie bovenstaande workload voor verschillende
diensten. In de praktijk werd ook steeds het maximum aantal flessen geleverd (24
wijn, 12 fruitsap). De dranken worden nu vervangen door een geldsom: dit is
eenvoudiger af te handelen en bovendien hebben verenigingen de vrijheid om zelf
een leverancier en de dranken te kiezen.
Schrappen 'uitzonderlijke' activiteiten: bij deze activiteiten wordt de facto een
aanvraag gericht aan het college, met vaak nog andere vragen om ondersteuning.
Aanvragen jubilea (en vaak ook voor recepties) werden steevast te laat ingediend.
Er wordt een verkorting voorgesteld van 3 maand naar 1 maand vooraf. Uiterlijke
betaling is dan 1 maand na het doorgaan van de receptie. Voor jubilea dient de
aanvraag niet meer in het jaar vooraf te gebeuren, maar in het jubileumjaar zelf.
Sterke vereenvoudiging en flexibeler voor diensten en aanvragers.

Adviezen
Positief advies bestuursvergadering cultuurraad op 12 oktober 2022
Financieel
Er wordt budget voorzien op code 2023/A.01.01.02/0119-00/61550000 voor receptie- en
representatiekosten.
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Een reglement houdende het verlenen van steun aan verenigingen voor
bepaalde activiteiten wordt goedgekeurd als volgt:
"Artikel 1.
De gemeente Herenthout verleent, onder de voorwaarden in dit reglement bepaald, steun
in de vorm van toelagen bij bepaalde gelegenheden aan verenigingen die hun zetel hebben
op het grondgebied van de gemeente en aangesloten zijn bij een gemeentelijke
adviesraad.
Artikel 2. Recepties
§ 1. Er kan een toelage bekomen worden die bestemd is voor de organisatie van een
receptie naar aanleiding van volgende activiteiten:
a)
Jaarlijks toonmoment van de productiviteit van de vereniging, dat minimaal aan de
derde editie toe is, en een buitendorpse uitstraling heeft. Dat betekent dat de activiteit
moet bijdragen tot de bekendheid van Herenthout op (socio)cultureel of sportief vlak.
b) Viering van een tien- of vijfentwintigjarig jubileum of een veelvoud van het
vijfentwintigjarig jubileum van de organiserende vereniging.
§ 2. Om in aanmerking te komen voor het bekomen van de toelage zoals vermeld in dit
artikel, dient de receptie door te gaan op het grondgebied van Herenthout op een locatie
die door het college van burgemeester en schepenen aanvaard wordt.
§ 3. Een vereniging komt slechts éénmaal per jaar in aanmerking voor deze ondersteuning.
§ 4. De toelage wordt als volgt berekend:
Tot 50 genodigden: 75 euro
Tot 100 genodigden: 125 euro
Meer dan 100 genodigden: 150 euro
De lijst met genodigden dient op aanvraag ter beschikking te zijn.
§ 5. De toelage wordt uitbetaald uiterlijk 1 maand na de receptie.
Artikel 3. Jubilea
§ 1. Aan jubilerende verenigingen wordt bijkomend een geldsom geschonken als volgt:
- voor een 25-jarig jubileum: 350 euro
- voor jubilea die een veelvoud uitmaken van 25: 700 euro
§ 2. De geldsom wordt uitbetaald in het dienstjaar waarin het jubileum plaatsvindt.
Artikel 4.
Bij eender welke vorm van publiciteit omtrent de activiteit waaraan de receptie is
verbonden of omtrent de viering van het jubileum, wordt vermeld dat deze wordt
georganiseerd met de steun van het lokaal bestuur.

Artikel 5.
Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor aanvragen te
weigeren of bijkomende informatie te vragen vooraleer over de toekenning van de
toelagen, vermeld in de artikelen 2 en 3, te beslissen. Er kunnen op elk moment
uitzonderingen op dit reglement toegestaan worden.
Artikel 6.
Indien blijkt dat niet alle voorwaarden vervat in dit reglement werden voldaan, behoudt
het college van burgemeester en schepenen zich het recht voor de geldsom terug te
vorderen van de organiserende vereniging.
Artikel 7.
§ 1. Om de steun van de gemeente te bekomen voor de organisatie van een receptie, richt
de organiserende vereniging uiterlijk 1 maand voor de geplande activiteit een schriftelijke
aanvraag aan het lokaal bestuur, met daarbij gevoegd:
opgave van de activiteit waarvoor de receptie wordt gevraagd;
opgave van het aantal genodigden;
opgave van de plaats waar de receptie zal doorgaan;
uitnodiging voor de receptie;
verklaring op erewoord dat de correcte gegevens werden verstrekt.
§ 2. De aanvraag met betrekking tot het bekomen van een geldsom naar aanleiding van
een jubileumjaar dient uiterlijk op 1 juni van het jubileumjaar gericht te worden aan het
lokaal bestuur. De oprichtingsdatum van de vereniging dient door stukken aangetoond te
worden bij de aanvraag.
Artikel 8.
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2023."
Aldus gedaan in zitting datum als boven.
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