PROJECTSUBSIDIE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN

Projectsubsidie socioculturele verenigingen

Artikel 1:
§1
De projectsubsidie voorziet in een financiële ondersteuning van culturele evenementen die georganiseerd
worden door een samenwerkingsverband van verenigingen.
§2

Een project is van tijdelijke aard. De projecten zijn bijzonder of vernieuwend van aard,
gemeenschapsvormend en hebben een verhoogde cultuurparticipatie van de Galmaardse bevolking tot doel.
Activiteiten die behoren tot de reguliere ledenwerking van een vereniging, zijn uitgesloten. Als een
vereniging een projectsubsidie voor een project ontvangen heeft, krijgt ze voor datzelfde project geen
werkingssubsidie meer. M.a.w. ze mag het project dan niet meer opnemen in de berekening van de
jaarlijkse werkingssubsidies.

§3

Van een samenwerkingsverband zoals bedoeld in §1 maakt minstens één Galmaardse vereniging deel uit.
Een Galmaardse vereniging heeft haar zetel in Galmaarden en meer dan de helft van de leden zijn inwoner
van Galmaarden. De gemeentelijke adviesraden worden voor de toepassing van dit reglement eveneens als
een Galmaardse vereniging beschouwd.

§4

Projecten opgezet door een overkoepelende vereniging van Galmaardse verenigingen en projecten die
worden georganiseerd door twee afdelingen die deel uitmaken van eenzelfde vereniging komen niet in
aanmerking voor deze subsidie.

Artikel 2:
De activiteit waarvoor een subsidie wordt aangevraagd, wordt georganiseerd op het grondgebied van de
gemeente Galmaarden of is uitsluitend op de inwoners van Galmaarden gericht indien zij plaatsvindt buiten dat
grondgebied.
Artikel 3:
§1
Aanvragen voor projectsubsidies moeten uiterlijk op 15 oktober voorafgaand aan het jaar waarin het project
plaatsvindt worden ingediend.
§2

Aanvragen voor projectsubsidies kunnen alleen gebeuren op een daartoe door de cultuurdienst verstrekt
formulier, waarop ten minste de volgende gegevens worden vermeld: titel en duidelijke omschrijving van
het project, naam van de aanvrager (vereniging), namen van de partners (andere vereniging(en)),
doelstelling en doelgroep, plaats, datum en tijdstip van de projectactiviteit(en), raming van inkomsten en
uitgaven, naam en contactgegevens van de projectverantwoordelijke, rekeningnummer van de vereniging
die de subsidie zal ontvangen, datum van indiening van het formulier.

§3

Het aanvraagformulier moet worden ingediend door een Galmaardse vereniging of een organisatie die voor
de toepassing van dit reglement als zodanig wordt beschouwd.

Artikel 4:
§1
Het aanvraagformulier wordt ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen, dat alle formulieren
zo snel mogelijk na 15 oktober voor advies overmaakt aan de Cultuurraad. De Cultuurraad maakt zijn advies
in de loop van de maand november over aan het College. Het College beslist na dat advies over de
geldigheid van de aanvraag en deelt zijn beslissing uiterlijk op 15 december daaropvolgend schriftelijk mee
aan de aanvragers.
§2

Indien het College van Burgemeester en Schepenen een aanvraag niet goedkeurt, zal het de aanvrager
schriftelijk op de hoogte brengen van zijn motivering voor die beslissing. Het College brengt ook de
Cultuurraad schriftelijk op de hoogte van de motivering voor beslissingen die afwijken van het advies van de
Cultuurraad.

Artikel 5:
§1
De projectsubsidie wordt pas uitgekeerd nadat het project werd uitgevoerd en nadat werd vastgesteld dat
de uitvoering ervan overeenstemde met de aanvraaggegevens waarop de toekenning van de subsidie
gebaseerd was.
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§2

De projectsubsidie wordt uitgekeerd aan de Galmaardse vereniging die de aanvraag indiende. Zij deelt het
subsidiebedrag met haar projectpartners op grond van onderling gemaakte afspraken. Het College van
Burgemeester en Schepenen bemoeit zich niet met deze onderlinge afspraken.

Artikel 6:
§1
Het jaarlijks budget voor projectsubsidies bedraagt 25% van de cultuursubsidie die de gemeente ontvangt
van de Vlaamse Gemeenschap.
§2

Het bedrag voor de projectsubsidies wordt per kalenderjaar over de goedgekeurde projecten verdeeld, met
een maximum van 500 euro per goedgekeurd project.

§3

Indien het begrote bedrag voor een kalenderjaar niet volledig wordt opgebruikt, beslist het College van
Burgemeester en Schepenen op advies van de cultuurraad over de bestemming van het ongebruikte deel
van het budget voor projectsubsidies.

Artikel 7:
Dit reglement geldt vanaf 2008. Bij wijze van overgangsmaatregel moeten aanvraagformulieren voor projecten die
in 2008 plaatsvinden uiterlijk op 15 november 2007 ingediend zijn bij het College van Burgemeester en
Schepenen. Voor de werkjaren 2009 en volgende geldt artikel 4 § 1 van dit reglement.
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