REGLEMENT BETOELAGING VAN VERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ DE CULTURELE RAAD
BETREFT: profane koren
Artikel 1
Binnen de perken van het daartoe op de gemeentebegroting voorziene krediet kent Gemeentebestuur
Lanaken subsidies toe aan plaatselijke verenigingen en organisaties, aangesloten bij de gemeentelijke
Culturele Raad, mits zij voldoen aan de normen en voorwaarden zoals hierna vastgelegd.
Artikel 2
Voor deze subsidie komen in aanmerking de profane koren met:
 een minimumbezetting van 12 koorleden
 één wekelijkse repetitie
 een geschoold dirigent
 een culturele werking in Lanaken,
 werkzaam en haar zetel of secretariaat in de gemeente
 een bestuur van minstens 3 leden
Artikel 3
Deze subsidie heeft tot doel de activiteiten van de koren en hun inspanningen voor het culturele leven in
Lanaken te waarderen en te stimuleren.
Artikel 4
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten de profane koren aan volgende voorwaarden
voldoen:
 twee jaar actieve werking kunnen aantonen met minstens 2 activiteiten per jaar voor een ruim
publiek
 beschikken over een professionele dirigent
 deelname aan koorwedstrijden is een pluspunt
 culturele samenwerking met andere verenigingen is een pluspunt
 optreden op een mogelijke vraag van gemeentebestuur
Artikel 5
Het in de begroting voorziene budget wordt verdeeld over de verschillende koren die in aanmerking
komen.
Artikel 6
Alle gevraagde gegevens hebben betrekking op het voorbije kalenderjaar, dat loopt van 1 januari tot en
met 31 december.
Artikel 7
Hoe aanvragen?
De aanvraag gebeurt jaarlijks op het daartoe bestemde aanvraagformulier (zie www.lanaken.be)
 voor 30 juni
 met identificatiegegevens van de aanvrager en het rekeningnummer
 opgave van alle informatie die voldoet aan artikel 4
 voorzien van eventueel bij te voegen stukken
Het aanvraagformulier schriftelijk of via digitale weg bezorgen aan Dienst Cultuur, Aan de Engelse Hof 10,
3620 Lanaken, cultuur@lanaken.be
Artikel 8
Bij gebrekkige naleving of niet-naleving kan de toelage gedeeltelijk of geheel ingehouden worden.
Artikel 9
Dit reglement treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2016

