Reglement ondersteuning
van waardevolle projecten
Artikel 1.

Binnen de perken van het werkingsbudget van de cultuurraad en volgens de normen en
voorwaarden die hierna worden bepaald, kan een financiële ondersteuning verleend worden aan
uitzonderlijke culturele en sociaal-culturele initiatieven en projecten die nieuw of vernieuwend zijn,
die samenwerking tussen verenigingen bevorderen of die een (boven)gemeentelijke uitstraling
hebben.
Artikel 2.

Het ingediende project moet voldoen aan volgende voorwaarden :
- het project vindt plaats in Grimbergen;

- het project moet door de aanvrager zelf georganiseerd worden en dient een uitzonderlijk of
vernieuwend sociaal-cultureel of cultureel karakter te hebben;

- commerciële manifestaties komen niet in aanmerking; (meer bepaald projecten ingericht met als
hoofddoel winst te maken die niet ten goede komt aan de verdere werking van de vereniging)

- evenementen of projecten die georganiseerd worden in het kader van een kermisactiviteit komen
niet in aanmerking;
- het project levert via een uitgebreide promotiecampagne een extra inspanning om een zo ruim
mogelijk publiek te bereiken.
Artikel 3.

Samenwerking tussen verenigingen wordt bij de beoordeling van de aanvraag als een meerwaarde
beschouwd. Een bovenlokale uitstraling wordt daarbij eveneens als een meerwaarde beschouwd.
Artikel 4.

Voor deze financiële ondersteuning komen in aanmerking de projecten en initiatieven die worden
opgezet door:
- alle door de cultuurraad erkende verenigingen van de gemeente Grimbergen ;
- samenwerkingsverbanden met bovenvermelde verenigingen ;

Artikel 5.
De aanvraag moet volgende gegevens bevatten:
GEGEVENS AANVRAGER
BESCHRIJVING VAN HET PROJECT :
- periode en locatie
- concept
- doelpubliek
- geplande promotie
- toegangsprijs indien van toepassing
MOTIVERING
- waarom volgens de aanvrager het project in aanmerking komt voor financiële
ondersteuning
GEVRAAGDE ONDERSTEUNING

Een aanvraagformulier kan gedownload worden van de website of kan opgevraagd worden via
cultuurraad@grimbergen.be.
Artikel 6.

Het bestuur van de cultuurraad beoordeelt de ingediende aanvragen op volledigheid en
inhoudelijke waarde, getoetst aan de doelstelling van deze regeling. Het bestuur van de
Cultuurraad beslist binnen een termijn van twee maanden na het indienen van de aanvraag over
het al dan niet toekennen van een financiële ondersteuning en over het toe te kennen bedrag.
Artikel 7.

De subsidie wordt pas uitbetaald nadat alle stavingsstukken zijn ingediend. Het stavingsdossier
moet uiterlijk 2 maanden na het evenement ingediend worden, zoniet vervalt het recht op de
toegekende ondersteuning. Na goedkeuring van het stavingsdossier door het bestuur van de
cultuurraad, wordt de toelage uitgekeerd en dit ten laatste 2 maanden nadat het stavingsdossier
werd ingediend.
Artikel 8.

De initiatiefnemer verbindt zich ertoe om elke wijziging na indiening van de aanvraag door te
geven, steeds het logo “Cultuurraad Grimbergen” met de ondertiteling “met steun van de
cultuurraad” te vermelden, een uitnodiging te sturen voor het gerealiseerde project, gericht aan
het bestuur van de cultuurraad.
Artikel 9.

Onjuiste aangiften hebben de gehele of gedeeltelijke schrapping of terugvordering van de
ondersteuning tot gevolg.
Artikel 10.

De werking van onderhavig reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd.

