Reglement voor de betoelaging van wijk- & straatfeesten

Artikel 1 - Algemeen
Elk Borsbeeks wijk- of straatcomité kan een financiële ondersteuning ontvangen voor de
organisatie van een wijk- of straatfeest.
Zijn uitgesloten: privéfeesten, familiefeesten, schoolfeesten, feesten met een politiek,
religieus of ideologisch karakter of commerciële doeleinden.
Artikel 2 – De aanvragers
Onder Borsbeeks wijk- of straatcomité wordt verstaan: een vereniging van inwoners van
Borsbeek die buurtgerichte activiteiten inricht die open staan voor alle bewoners van een
bepaalde wijk of straat of een gedeelte ervan.

Artikel 3 - De toelage
De toelage heeft tot doel de basisorganisatiekosten te helpen dragen.
Deze kunnen onder meer slaan op kosten voor de aanmaak van affiches, uitnodigingen,
versieringen, huur materiaal, …
Een wijk- of straatcomité kan jaarlijks voor maximum twee activiteiten een toelage ontvangen
van telkens maximum 100 euro (maximum 200 euro/jaar per comité).
De toelage wordt verstrekt tot uitputting van het krediet in het gemeentelijk budget.

Artikel 4 - Voorwaarden
Alle bewoners van de wijk of straat ontvangen voor het feest een uitnodiging met daarin een
duidelijke omschrijving van de activiteit.
Alle promotie moet vermelden dat het met de steun is van de gemeente Borsbeek en bevat
het logo van de gemeente.
Vb. Met de steun van + logo gemeente Borsbeek.
Artikel 5 – De aanvraag
Om een toelage te bekomen, richt het wijk- of straatcomité een aanvraag tot de gemeente.
Men dient hiervoor gebruik te maken van het officiële aanvraagformulier dat bezorgd wordt
aan het Feest!loket - dienst Vrije tijd & welzijn - de Robianostraat 64 te 2150 Borsbeek.
Naast de aanvraag voor een toelage, moet ook een volledig ingevulde
evenementenaanvraag worden bezorgd.
De aanvraag wordt ingediend door drie verantwoordelijken van het wijk- of straatcomité die
behoren tot verschillende huishoudens en vermeldt het rekeningnummer waarop de toelage
kan gestort worden.
De aanvraag moet minstens 2 maanden en maximum 6 maanden op voorhand worden
ingediend.
De aanvraag vermeldt de plaats, datum en omschrijving van de activiteit.
De aanvragen worden behandeld in volgorde van de datum van indiening.
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Artikel 6 - Verantwoording voor de ondersteuning
Na afloop van de activiteit bezorgt het wijk- of straatcomité een verslag met een beschrijving
van het verloop van de activiteit, het aantal deelnemers en het bewijs dat minstens 100 euro
kosten werden gemaakt. Een kopie van betaalbewijzen worden toegevoegd.
De toelage kan nooit meer dan de effectieve kosten dekken.
Deze documenten moeten uiterlijk 3 maanden na de activiteit worden afgeleverd bij het
Feest!loket, zo niet vervalt het recht op een toelage.

Artikel 7 - Annulatie
Indien een activiteit waarvoor een toelage werd aangevraagd niet kan plaatsvinden, dient het
wijk- of straatcomité dit tijdig aan de gemeente te melden. Voor geannuleerde activiteiten
wordt geen toelage uitbetaald.

Artikel 8 - Uitgesloten activiteiten
Voor activiteiten in het kader van de jaarlijkse "Lentepoets" en "Burendag" wordt geen
toelage uitgekeerd. Wijk- of straatcomités kunnen dan beroep doen op de specifieke
ondersteuning die door de gemeente wordt aangeboden.

Artikel 9 - Toetsing
Het college van burgemeester en schepenen mag een onderzoek instellen of laten instellen
met betrekking tot de activiteiten waarvoor de toelage is aangevraagd of toegekend. Het
verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens kan aanleiding geven tot het geheel of
gedeeltelijk weigeren of terugvorderen van de toegekende toelage alsook tot de uitsluiting
van het wijk- of straatcomité voor het toekennen van verdere toelagen.

Artikel 10 - Betwisting
Betwistingen in verband met dit reglement worden voorgelegd aan en beslecht door het
college van burgemeester en schepenen van Borsbeek.

Artikel 11 - Startdatum
Dit reglement treedt in werking op 1 april 2017.
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