DIENST CULTUUR

REGLEMENT GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST IN HET
VOLGEN VAN CURSUSSEN BEGELEIDERSVORMING
Artikel 1
Binnen de perken van het daartoe op de gemeentebegroting voorziene krediet onder artikel
‘vormingstoelagen voor verenigingen’, kan in het kader van dit reglement, een speciale
toelage verleend worden voor culturele projecten aan verenigingen en organisaties,
aangesloten bij de gemeentelijke Culturele raad, mits zij voldoen aan de normen en
voorwaarden zoals hierna vastgelegd.
Artikel 2
Een gemeentelijke tussenkomst wordt verleend aan de deelnemers/deelneemsters van
cursussen voor begeleidersvorming ingericht in België, en dit onder de navermelde
voorwaarden:



onbezoldigd lid zijn van een plaatselijk erkende vereniging (d.w.z. aangesloten bij
een gemeentelijke adviesraad)
het aanvraagformulier voorleggen aan de gemeentelijke Culturele Raad ten laatste
veertien dagen na het eindigen van de vormingscursus. Op dit aanvraagformulier
moet de inrichtende organisatie de deelname aan de cursus en de deelnameprijs
bevestigen. De gemeentelijke Culturele Raad zal, na haar visum gegeven te hebben,
zorgen voor de verdere afhandeling.

Artikel 3
De vormingscursus moet ingericht worden door een provinciale of nationale organisatie of
vormingsinstituut.
Artikel 4
Om voor betoelaging in aanmerking te komen moeten de verenigingen en organisaties een
werkingsduur van minstens één jaar hebben en daarnaast één jaar lid zijn van een
gemeentelijke adviesraad.
Artikel 5
De tussenkomst bedraagt maximum 50 EUR per persoon. Dit bedrag wordt uitgekeerd aan
zijn/haar vereniging.
Artikel 6
Indien reeds via een andere instantie een toelage verleend wordt dan dient de aanvrager dit
bedrag in mindering te brengen op de maximale gemeentelijke toelage van 50 EUR.
Artikel 7
Men kan maximaal drie maal per jaar per persoon aanspraak maken op een tussenkomst
voor een vormingscursus.
Artikel 8
De financiële regeling gebeurt slechts 1 maal per kalenderjaar en dit in de maand december
van het jaar waarin het initiatief plaatsvond. Alle aanvragen dienen dan ook voor 1 december
ingediend in het cultureel centrum Lanaken.
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 9
Initiatieven die plaatsvinden in december komen in aanmerking voor toelage in het
daaropvolgende kalenderjaar.
Artikel 10
Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2006 en vervangt alle vorige reglementen.
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