REGLEMENT WIJKFEESTSUBSIDIES
GR.: 3 maart 2008
Art. 1 Belang.
Het gemeentebestuur erkent het belang van een algemene leefbaarheid en een hecht sociaal
weefsel in straten, buurten en wijken. Daarom voorziet zij een financiële en logistieke
ondersteuning als blijk van waardering voor de organisatoren van straat-, buurt- en
wijkfeesten.
Art. 2 Doelgroep.
Elk straat-, buurt- of wijkcomité of elke bewonersgroep of vereniging die als doel heeft de
buurt meer leefbaar te maken en de sociale contacten te bevorderen door de organisatie van
een straat-,buurt- of wijkfeest, kan beroep doen op het subsidiereglement voor wijkfeesten.
Art. 3 Voorwaarden.
Onder straat-, buurt- en wijkfeesten wordt verstaan de activiteiten die het buurtleven
opwaarderen en ontmoeting stimuleren.
§ 1. Volgende activiteiten worden uitgesloten van dit reglement:
- privé-feesten, familiefeesten, schoolfeesten, buurtkermissen;
- feesten met een politiek, religieus of filosofisch karakter;
- feesten met een louter winstgevend doel.
§ 2. De initiatiefnemers moeten wonen in de betrokken buurt of wijk. Een straat-,
buurt- of wijkfeest wordt georganiseerd voor minstens 10 woningen, die een
aaneengesloten geheel vormen in één of meerdere straten of straatgedeelten. Alle
inwoners van dit afgebakend gebied dienen op de activiteit uitgenodigd te worden.
§ 3. Elke straat, straatgedeelte, buurt of wijk kan maximum één keer per jaar een
aanvraag tot ondersteuning doen en/of het voorwerp uitmaken van een aanvraag in
het kader van dit reglement.
Art. 4 Aanvraag.
Elke aanvraag moet gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen,
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte, via een hiervoor bestemd aanvraagformulier en moet
minstens de volgende gegevens bevatten:
- Naam, adres, telefoonnummer en handtekening van minimum twee initiatiefnemers.
Dit moeten volwassen personen (zonder familieband) zijn die gedomicilieerd zijn op
verschillende adressen binnen het afgebakende gebied.
- Plaats, datum en omschrijving van de activiteit, eventuele deelnameprijs, beoogde
doelgroep (buurt of duidelijk afgebakend gedeelte van een buurt)
- Het rekeningnummer waarop de eventuele subsidie gestort kan worden.
De aanvraag moet minstens 4 weken voor de eigenlijke activiteit ingediend worden. Eenzelfde
activiteit kan door het gemeentebestuur geen tweemaal worden gesubsidieerd. De aanvraag
kan door een vereniging of door particulieren worden gedaan. Indien het particulieren betreft
zijn er minimum 2 initiatiefnemers en moeten zij allen woonachtig zijn in de betrokken buurt.
Art. 5 Toelage.
De eenmalige jaarlijkse subsidie wordt vastgesteld op maximaal 200 euro. Deze subsidie is
bedoeld om de basisorganisatiekosten te helpen dragen, zoals kosten voor affiches,
uitnodigingen, versieringen, huur materiaal… Particuliere personen uit de buurt kunnen geen
onkosten inbrengen voor eigen materiaal dat ze voor de buurtactiviteit verhuren, ongeacht of
ze tot het organiserende comité behoren of niet. De subsidie kan nooit meer dan de effectieve
kosten dekken. De subsidie kan niet aangevraagd worden in het kader van de 11 juli viering
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(Vlaanderen Feest) en is niet cumuleerbaar met een gelijkaardige subsidie door een andere
overheid.
Art. 6 Uitleenmateriaal.
Indien de organisatie in aanmerking komt voor deze subsidie, kan ze gratis gebruik
maken van het gemeentelijk uitleenmateriaal. Enkel de toeslag voor vervoer en de waarborg
dienen volgens het uitleenreglement betaald te worden.
Art. 7 Andere reglementering.
De aanvragers verbinden er zich toe de toepasselijke wettelijke en administratieve
voorschriften (politieverordeningen, aanplakking, taksen, Sabam, billijke vergoeding…) te
respecteren.
Art. 8 Bewijs en uitbetaling.
Voor de uitbetaling van de toelagen moeten de organisatoren uiterlijk één maand
na afloop van de activiteit de nodige documenten tot staving van de activiteiten
binnenbrengen:
- brief, uitnodiging, affiche... waaruit waarop blijkt dat het initiatief openstond voor
alle bewoners binnen het afgebakende gedeelte van de straat, buurt of wijk;
- bewijs dat op het promotiemateriaal de vermelding ‘met de steun van gemeente van
De Pinte’ werd opgenomen;
- bewijs van gemaakte onkosten (onkosten nota’s, facturen, betalingsbewijzen, etc);
- een correct ingevulde en ondertekende afrekeningstaat voor het globale
festiviteitenprogramma, ingevuld op het formulier dat daarvoor toegezonden wordt
door de cultuurdienst;
- minstens drie sfeerfoto’s van de activiteit.
Volgende kostenbewijzen worden niet in aanmerking genomen:
- anonieme ( en bijgevolg niet controleerbare) kastickets voor eender welke kost dan
ook;
- interne transacties binnen de eigen organisatie voor welke kost dan ook;
- kosten voor aankoop voedsel, drank, geschenken en vervoerskosten.
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