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REGLEMENT BETREFFENDE JU BI LEU MTOELAGE SOCIO.CU LTU REtE VERENIGINGEN

Goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 30 juni 2020

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1.

Het College van Burgemeester en Schepenen verleent een jubileumtoelage aan erkende socio-

culturele verenigingen voor bestaansverjaardagen volgens de normen en voorwaarden die hierna

worden vastgelegd en voor zover dit binnen de perken van dè kredieten is die elk jaar in het budget
voorzien worden.

Hoofdstuk 2. Toepassincseebied
Artikel2.
Erkende socio-culturele verenigingen van Lubbeek, die een jubileum vieren, kunnen hiervoor in het
jaar van de viering een éénmalige premie krijgen van maximum 250 euro voor het organiseren van

een feest ter gelegenheid van respectievelijk het 25-, 50-,75-, tO}-, 125-, I50-, L75- of 200-jaar

bestaan van de vereniging.

Artikel3.
Een aanvraag tot jubileumtoelage moet minstens 3 maand voor de aanvang van de feestviering

schriftelijk worden ingediend. Een aanvraagformulier is te verkrijgen bij de cultuurdienst of via de

gemeentelijke website. De nodige bewijsstukken betreffende het zoveel jarig bestaan van de

vereniging moeten worden bijgevoegd.

Artikel4.
Na de feestviering dient de vereniging de verantwoordingsstukken in en zal de premie worden
uitbetaald. Enkel het bedrag waarvoor de verantwoordingsstukken zijn ingediend, zal worden

uitbetaald met een maximum van 250 euro.

Artikel5.
Het College van Burgemeester en Schepenen onderzoekt of iedere aanvraag voldoet aan de

voorwaarden van het reglement en kan om verduidelijking vragen.

Artikel6.
Volgens de wet van I4/1Ih983 en het gemeentelijk reglement van t3/3/t99l en 24/4/L991.

betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, moet iedere

trekker van een subsidie, de subsidie gebruiken voor het doel waarvoor zij is toegekend en moet,

tenzij hij er door of krachtens de wet van vrijgesteld is, het gebruik ervan rechtvaardigen. De

subsidietrekker is ertoe gehouden de subsidie terug te betalen als hij de subsidie niet aanwendt voor
het doel waarvoor zij hem werd toegekend.

ArtikelT.
ln geval van ontbinding van de vereniging vóór uitbetaling van de toelage zal deze toelage niet meer

worden uitgekeerd.



ArtikelS.
Alle betwistingen betreffende de toepassing van dit reglement worden beslecht door het College van

Burgemeester en SchePenen.

Artikel9.
Dit reglement treedt in werking op l juli 2020.

De Algemeen Directeur De Voorzitter van de gemeenteraad

Klaas Gutschove nstr
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