DIENST CULTUUR

REGLEMENT GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST IN
WERKINGSKOSTEN VAN VORMENDE ACTIVITEITEN
Artikel 1
Binnen de perken van het daartoe op de gemeentebegroting voorziene krediet onder
‘vormingstoelagen voor verenigingen’, kan in het kader van dit reglement, een speciale
toelage verleend worden voor culturele projecten aan verenigingen aangesloten bij de
gemeentelijke Culturele Raad, mits zij voldoen aan de normen en voorwaarden zoals hierna
vastgelegd.
Artikel 2
De vereniging moet van Lanaken zijn en minstens één jaar aangesloten bij de gemeentelijke
culturele raad.
Artikel 3
De georganiseerde activiteit moet in Lanaken plaatsvinden, voor alle eigen verenigingsleden
openstaan en, indien mogelijk, ook voor niet leden of een breder publiek.
Verenigingen die een culturele uitstap organiseren buiten Lanaken, en hiervoor beroep doen
op een gids, kunnen ook voor deze kosten aanspraak maken op de toelage”.
Artikel 4
Onder vormende activiteit wordt verstaan dat dit initiatief bijdraagt tot de verdere ontplooiing
van de vereniging en individuele leden. De lesgever-spreker mag géén lid zijn van de
organiserende vereniging(en).
Artikel 5
De toelage van de lesgevers-sprekerskosten (inclusief vervoerskosten) bedraagt maximaal
200 EUR per jaar, ongeacht het aantal vormingsactiviteiten.
Indien reeds via een andere instantie een toelage verleend wordt dan dient de aanvrager dit
bedrag in mindering te brengen.
Artikel 6
Een aanvraagformulier kan bekomen worden via e-mail cultuur@lanaken.be of in cultureel
centrum Lanaken – Aan de Engelse Hof 10 – 3620 Lanaken. Dit formulier dient binnen de 14
dagen na de activiteit terug ingeleverd in het cultureel centrum. De gemeentelijke culturele
raad zal, na haar visum gegeven te hebben, zorgen voor de verdere afhandeling. Het
aanvraagformulier moet van “bewijsmateriaal” vergezeld worden (uitnodiging, affiche,
persmededeling, …)
Deze vormvereisten zijn essentieel en dienen strikt toegepast te worden om de aanvraag
geldig te laten zijn.
Artikel 7
De financiële regeling gebeurt slechts 1 maal per kalenderjaar en dit in de maand december
van het jaar waarin het initiatief plaatsvond.
Indien op dat moment blijkt dat door het hoge aantal aanvragen het beschikbare budget niet
toereikend is, gebeurt er een verdeling die evenredig is aan het aantal aanvragen.
Artikel 8
Initiatieven die plaatsvinden in de maand december komen in aanmerking voor toelage in het
daarop volgende kalenderjaar.
Artikel 9
Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2009 en vervangt alle vorige reglementen.
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