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Reglement jubileumtoelage verenigingen: goedkeuring
De Raad
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (artikel 40§3).
Verwijzingen
De adviezen met betrekking tot het reglement ingediend door:
- Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid
- Latemse Seniorenadviesraad
- Jeugdraad Latem-Deurle
- Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur van Sint-Martens-Latem
- Gemeentelijke Sportraad
Motivering
Het lokaal bestuur wil met dit reglement de verenigingen die al lang actief zijn via een jubileumtoelage stimuleren om
hen in staat te stellen het jubileumjaar gepast te kunnen vieren en hun succesvolle werking nog vele jaren verder te
zetten.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Visum en budget
Visum werd ontvangen van de financieel directeur op 30/09/2020 met visumnummer ADV/2020/127: gunstig.
Deze uitgaven worden geboekt op artikel GBB/0710-00/649300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.
Besluit
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het reglement jubileumtoelage verenigingen Sint-Martens-Latem.
Art. 2. Het reglement wordt als bijlage gevoegd bij onderhavig besluit.
BIJLAGE REGLEMENT JUBILEUMTOELAGE VERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM
Artikel 1: Doelstelling
Het lokaal bestuur wil met dit reglement de verenigingen die al lang actief zijn via een jubileumtoelage stimuleren om
hen in staat te stellen het jubileumjaar gepast te kunnen vieren en hun succesvolle werking nog vele jaren verder te
zetten.
Artikel 2: Voorwaarden
De vereniging moet:
 voldoen aan de voorwaarden uit een subsidiereglement voor verenigingen van Sint-Martens-Latem;
 gedurende 5 jaar activiteit in Sint-Martens-Latem ontplooid hebben.
De subsidiereglementen zijn beschikbaar bij de dienst Vrije tijd en via de website van het lokaal bestuur.
Artikel 3: Jubileumtoelage
Elke vereniging die een jubileum viert, krijgt een eervolle vermelding en ontvangt een toelage.
Vanaf een 5-jarig bestaan gebeurt de betoelaging als volgt:
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5 jaar = 50 euro
10 jaar = 100 euro
25 jaar = 400 euro
50 jaar = 450 euro
75 jaar = 500 euro
100 jaar = 600 euro
125 jaar = 650 euro
150 jaar = 700 euro
Vanaf een 25-jarig bestaan moet de vereniging de toelage aanwenden voor een publiek toegankelijke activiteit zoals
een receptie, een tentoonstelling, een uitgave van een boek, een lezing, enzovoort.
Artikel 4: Bepalingen logistiek en promotie
Ter gelegenheid van een jubileum kan een vereniging beroep doen op:
 de gemeentelijke infrastructuur;
 het gemeentelijk uitleenmateriaal;
Dit conform de geldende reglementen die beschikbaar zijn bij de dienst Vrije tijd en via de website van het lokaal
bestuur.
De vereniging kan promotie maken voor haar jubileumactiviteit via de gemeentelijke communicatiekanalen (digitale
nieuwsbrief, Dorpsmagazine en sociale media).
Artikel 5: Aanvraag jubileumtoelage en procedure
De vereniging neemt het initiatief om het lokaal bestuur op de hoogte te stellen van haar jubileum.
De vereniging moet de aanvraag voor een jubileumtoelage digitaal indienen ten laatste op 31 oktober van het jaar
voorafgaand aan het jubileumjaar. De aanvraag moet vergezeld zijn van een bewijs van oprichting, bewijs van
continuïteit en – vanaf een 25-jarig bestaan - een omschrijving van de jubileumactiviteit .
De vereniging dient de aanvraag in met een verklaring op ‘woord van eer’.
De vereniging vermeldt in alle communicatie rond de jubileumactiviteit ‘met medewerking van het lokaal bestuur’
samen met het officieel gemeentelijk logo.
Artikel 6: Toekenning toelage
De toekenning van de jubileumtoelage gebeurt na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen.
De uitbetaling van de jubileumtoelage gebeurt in de maand januari van het jubileumjaar.
Het lokaal bestuur behoudt zich het recht om de jubileumtoelage terug te vragen indien deze niet gebruikt werd voor
het voorziene doeleinde.
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