Gemeentelijk reglement voor de subsidiëring van
erkende Pepingse verenigingen
1. ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1 Algemeen_______________________________________________________
Art 1 Het gemeentebes tuur van Pepingen kan jaarli jks subsidies verlenen aan de erkende
Pepi ngse vereni gingen, binnen de perken va n de kredieten goedgekeurd op de
gemeentebegroting. Dat gebeurt na advies va n de betrokken advies raad. Indien het
gemeentebestuur het advies niet volgt, dient het dit te moti veren.
De subsidiëring gebeurt vol gens de voorwaa rden die in di t reglement zi jn vas tgelegd.
Art 2 Vereni gingen die door andere advies raden gesubsidieerd worden (jeugd, sport) of
erkend zijn in een andere gemeente komen niet i n aanmerking voor deze subsidie.
Art 3 Het gemeentebes tuur wens t in haa r subsidiebeleid vol gende kra chtlijnen te leggen:
- het bevorderen van a ctie en a cti vi tei ten met een meerwaa rde voor de Pepingse
bevolking
- het s timuleren va n onderlinge samenwerking
- het aanmoedigen va n deelname aan het Lokaal Educa tief Netwerk
- het aanmoedi gen van deelname aan de onders teunende functies van de gemeente
Pepi ngen (vb. gebruik van KOE-PONGS…)
Art 4 Als werkings jaar geldt de peri ode van 1 augustus (huidi ge jaa r -1) tot en met 31 juli
(huidi ge jaa r).
1.2 Voorwaarden_____________________________________________________
Art 5 Om een subsidie te bekomen dient een vereni ging erkend te zi jn en dus te voldoen
aan de voorwaa rden uit het erkenningreglement voor verenigingen.
Daa rnaas t gelden ook nog volgende voorwaa rden:
- aanvaa rden verantwoording a f te leggen aan het gemeentebes tuur over de aanwending
van de subsidies
- indienen van een acti vi tei tenverslag
- indienen van alle gevraa gde bewijss tukken van het a fgelopen werkings jaa r
- meewerken, indien mogeli jk, aan de KOE-PONGS
1.3 Aanvraag________________________________________________________
Art 6 De vereni ging ontvangt jaa rlijks eind juni een blanco a cti vi teitenverslag en een
begeleidende brief.
Enkel de verenigingen die vóór afslui tda tum hun a cti vi tei tenverslag ingevuld en ondertekend
ingediend hebben op de betrokken gemeentelijke diens t komen in aanmerking voor de
verdere behandeling ervan.

De vereniging die na afslui tda tum geen verslag heeft ingediend, zal geen aanspraa k kunnen
ma ken op de subsidie voor het betrokken werki ngs jaar.
De aanvra ger dient, indien opgevraagd door de betrokken gemeentelijke diens t, bi jkomende
informa tie over de ingestuurde gegevens , 14 dagen na de vraag van deze diens t, te
vers trekken.
1.4 Beslissingen_____________________________________________________
Art 7 Na ontvangs t en het verwerken va n de gegevens van de jaa rlijkse
a cti vi tei tenverslagen door de betrokken gemeentelijke diens t, wint het College va n
Burgemees ter en Schepenen het advies in van de betrokken advies raad. Deze raad geeft zijn
advies binnen de a fgesproken termi jn aan het College van Burgemees ter en Schepenen.
1.5 Uitbetalingen_____________________________________________________
Art 8 De ui tbetaling van de subsidies gebeurt in principe voor het einde va n het jaa r door
een overs chri jving op de rekening va n de aanvrager.
1.6 Betwisting_______________________________________________________
Art 9 Bi j betwisting over de toekenni ng van subsidies kan de vereni ging een gemoti veerd
bezwaars chri ft indienen bi j het College va n Burgemeester en Schepenen.
Het College va n Burgemees ter en Schepenen regelt alle niet voorziene gevallen en beslist bi j
betwisting telkens na advies van de betrokken advies raad.
1.7 Controle en sancties_______________________________________________
Art 10 Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht de gegeven
informa tie en bewijss tukken te veri fiëren.
Indien blijkt dat:
- de aangi fte niet in overeens temming is met de werkelijkheid of
- de aanvra ger de gevraagde inli chtingen wei gert te vers chaffen of
- de aanvra ger de inlichtingen niet ti jdig verschaft of
- de verkla ringen onjuis t zi jn
verval t de desbetreffende vereniging het recht op subsidiering voor het betrokken
werkingsjaa r.
1.8 Verantwoordelijkheid______________________________________________
Art 11 Di t reglement regel t alleen de financiële tussenkoms t van het gemeentebestuur in
de werking, a cti vi teiten en mani festa ties va n de verenigingen. Het gemeentebestuur kan
geenszins verantwoordelijk ges teld worden voor a fhandelingen van contra cten, eventuele
ongevallen, s chade, wanbetaling en de daa rui t voortvloeiende kos ten.
De betrokken vereniging blijft volledig zel f verantwoordelijk voor haar werking, a cti vi teiten
en manifes taties .

1.9 Akkoordverklaring_________________________________________________
Art 12 Vereni gingen, die beroep doen op di t subsidiereglement, verkla ren zi ch hierdoor
akkoord met alle bepalingen.

2. SOORTEN SUBSIDIES
Art 13 De Pepingse verenigingen kunnen aanspraak ma ken op 7 soorten subsidies:
1. Beleidssubsidie:
- verenigingen nomina tief opgenomen in gemeentebegroting: bedrag volgens
a rtikelbegroti ngsnummer
- vereni gingen die niet nomina tief opgenomen zi jn in de gemeentebegroti ng,
te verdelen onder
- basissubsidie en
- a ctieonders teunende subsidie
2. Bi jzondere éénmalige subsidie
3. Logistieke onders teuning, gemeenteli jke ui tleendiens t en infras tructuur
Het gemeentebestuur kan aan verenigingen die openluchtevenementen
organiseren enkel logistieke onders teuning verlenen ti jdens de weekda gen,
gedurende de periode va n 15 mei tot 15 september
4. Gra tis publi ca tie via de gemeenteli jke infokanalen
5. Gra tis gebruik van de frames van de ins chui fborden
6. Toelage voor jubilerende verenigingen
7. De cul tuurpri js

Bi j toetreden van een nieuwe vereniging wordt 100 euro aan het budget voor subsidiering va n
verenigingen toegevoegd.
Politieke partijen, vakbonden, mutualiteiten en beroeps verenigingen kunnen niet financieel
gesubsidieerd worden.
Vereni gingen die alleen a ctief zijn op het gebied van de gemeens chapsvorming (dorpsfeesten,
buurtfeesten) ontvangen geen beleidssubsidie, maar kunnen logistieke ondersteuning krijgen.

2.1 Beleidssubsidie________________________________________________
Art 14 Het a cti vi tei tenverslag dient ingevuld te worden met de gegevens van het a fgelopen
werkingsjaa r.
Art 15 De basissubsidie is een forfai tai r bedrag da t jaa rlijks wordt toegekend aan elke
vereniging die voldoet aan de algemene bepalingen beschreven i n a rti kel 1 en 5 en die de
basisgegevens van de vereniging invul t op het daa rtoe voorziene document.

De basissubsidie bedraa gt 50 euro per vereniging die de basisgegevens indient.
Art 16 De actie-ondersteunende s ubsidie is een subsidie die toegekend wordt op basis va n
een puntens ysteem. De punten worden toegekend in functie van de a ntwoorden op de
vra genli jst in bijlage. Iedere vereni ging die de vra genli jst invult s coort een aantal punten. Al
deze punten worden opgeteld in het totaal aantal punten. Het te verdelen budget i s wat er
overbli jft va n het bes chikbaar budget na toekenning van de basissubsidies. De waa rde va n
een punt is het resultaa t va n de deling van het te verdelen budget door het totaal aantal
punten.

2.2 Bijzondere éénmalige subsidie____________________________________
Art 17 Voor a cti vi tei ten van ui tzonderlijke aa rd of naa r aanleiding van bui tengewone
oms tandigheden, die niet kunnen gesubsidieerd worden via de a ctieondersteunende
subsidie, kan het gemeentebes tuur een bi jzondere éénmalige subsidie toekennen.
De a cti vi tei t moet zich ri chten tot de gehele Pepingse bevolking.
De vereni gingen die van een bijzondere éénmalige subsidie willen genieten, ri chten drie
maanden voor het begin va n de ui tzonderlijke a cti vi tei t een gemoti veerde aanvraa g,
inclusief kos ten- en inkoms tenprognose, naa r het gemeentebes tuur.
Bi nnen de 60 dagen, na ontva ngs t van de aanvraag en na het a dvies ingewonnen te hebben
van de betrokken advies raad, zal het gemeentebes tuur de beslissing van de gemeenteraad
aan de vereni ging meedelen.
Iedere aanvraa g zal hiervoor afzonderlijk geëvalueerd worden. Bi j het verkri jgen va n een
éénmalige subsidie, verbindt de vereni ging zi ch er toe om het logo van de gemeente te
gebrui ken in de communica tie over de bedoelde a cti vi teit.
De bijzondere éénmalige subsidie bedraagt minimum 100 euro en ma ximum 500 euro. Zi j
ka n eventueel gecombineerd worden met logis tieke onders teuning.

2.3 Logistieke ondersteuning, gemeentelijke uitleendienst en infrastructuur_________
Art 18 Logistieke ondersteuning
Het gemeentebes tuur kan bi jzondere a cti vi tei ten logistiek onders teunen. De aanvraag voor
logistieke onders teuning gebeurt via het aanvraagformulier en wordt geri cht aan het College
van Burgemees ter en Schepenen. De aanvraag beva t een nauwkeurige omschri jving va n de
gevraagde ma teriële onders teuning, een moti va tie en een prognose van kosten en
opbrengs ten van de bedoelde acti vi tei t.
Het gemeentebes tuur kan logistieke onders teuning verlenen ti jdens de weekdagen aan de
verenigingen die zomerevenementen organiseren, gedurende de periode va n 15 mei tot 15
september. Op basis van de aanvragen zal de technis che diens t een planning opmaken en de
verdere conta cten met de vereni gingen verzorgen.
Na ontvangst van elke aanvraag zal het college van burgemeester en s chepenen zi jn
beslissing aan de vereniging meedelen.

Art 19 Gemeentelijke uitleendienst
De gemeenteli jke ui tleendiens t heeft als doel ma teriaal voor ontlening ter beschikking te
s tellen aan de Pepingse verenigingen.
Alle voorwaa rden voor het gebruik van het ma teriaal van de ui tleendiens t staan beschreven
in het ‘Reglement Gemeentelijke Ui tleendiens t’.

Art 20 Gratis gebruik van de infrastructuur
Elke erkende vereni ging kan, voor niet-commerciële a cti vi teiten, gratis gebruik ma ken va n
de i nfras tructuur van het gemeens chaps centrum en va n infrastructuur waarmee het
gemeentebestuur een convenant a fgesloten heeft (zie huishoudelijke reglementen va n
desbetreffende loca ties).

2.4 Gratis publicatie via de gemeentelijke kanalen_________________________________
Art 21 Elke vereniging kan gra tis gebruik ma ken van de gemeentelijke communica tiekanalen
voor het publiceren van a rtikels en het aankondi gen van a cti vi teiten.
Het College va n Burgemees ter en Schepenen kan na o.a . a dvies van de betrokken
advies raad, betrokken dienst zi ch het recht voorbehouden om a rti kels of aankondigingen te
weigeren.
Met gemeenteli jke communi ca tiemiddelen wordt bedoeld:
- de gemeenteli jke infobladen
- de gemeenteli jke website
- de gemeenteli jke vri jeti jdsbrochure
- de frames voor de inschuifborden

Alle voorwaa rden voor het gebruik van de gemeentelijke ins chuifborden s taan bes chreven in
het ‘Reglement Gemeentelijke Inschuifborden’.

2.5 Toelage voor jubilerende verenigingen______________________________
Art 22 El ke vereni ging kan naar aanleiding van het 50-, 75-, 100-, 125-, en meerja rig bes taan
een toelage bekomen van 125 euro.
Alle voorwaa rden voor het bekomen van deze toelage s taan bes chreven in het “Reglement
Gemeenteli jke Tussenkoms t voor Jubilerende Verenigi ngen”.

2.6 De Pepingse Cultuurprijs___________________________________________
Art 23 Het gemeentebes tuur va n Pepingen reikt om de twee jaa r de Cultuurprijs uit. De
peri ode waa rop de Cul tuurpri js betrekking heeft, loopt va n 1 augus tus jaar -2 tot en met 31
juli huidig jaa r.
Met het toekennen van een tweejaa rlijkse Cul tuurpri js wil het gemeentebes tuur een
belangri jke sti mulans geven aan het culturele leven in Pepingen. Ini tiatieven, presta ties ,
verdiens ten va n ui tzonderlijke kwalitei t of speciale inspanningen met betrekking tot het
beoefenen en bevorderen van de cul tuur of het sociaal-cul tureel werk via a cties, a cti vi teiten,
ma nifes ta ties, onderzoek, s tudie, publi ca ties en dergeli jke komen in aanmerking voor de
Cul tuurprijs .
Het is mogelijk da t een vereni ging of indi vi duele Pepingenaa r die de Cul tuurpri js in het
verleden reeds in ontva ngs t mocht nemen, de pri js een tweede keer wint. De prijs ma g
echter geen twee maal na el kaar aan dezelfde vereniging of dezel fde Pepingenaa r toegekend
worden.
Art 24 De Cul tuurpri js kan toegekend worden aan een vereni ging of aan een indi vi duele
Pepi ngenaa r. Een vereni ging of i ndi viduele Pepingenaa r kan voorgedra gen worden voor de
pri js of kan zi chzelf kandidaa t s tellen.
Alle Pepingena ren en Pepingse verenigingen kunnen hun kandida tuur indienen bi j het
College van Burgemeester en Schepenen en di t uiterli jk op de 15de oktober van el k oneven
jaa r.
De kandida tuurstelling gebeurt via het aanvraagformulier. Elke Pepingse vereniging kri jgt
tweejaa rlijks di t aanvraagformulier toeges tuurd. Het aanvraagformulier zal ook vers chi jnen
in de gemeenteli jke communi catiekanalen en is verkri jgbaa r bij de cultuurdiens t.
De Cul tuurprijs wordt voorbehouden aan organisa ties of personen die:
- gedurende twee jaar in de gemeente Pepingen geves tigd en werkzaam zijn
- zi ch ui tzonderli jk verdiens telijk hebben gemaakt op het gebied va n de cul tuur of het
socio-cul turele werk

Enkel initia tieven, verdiens ten of pres ta ties die na ui treiking va n de voorgaande Cul tuurpri js
van s ta rt zijn gegaan, komen i n aanmerking. Initia tieven, verdiens ten of presta ties die reeds
zi jn bekroond, komen niet meer in aanmerking.
Art 25 Voor de toekenning van de Cul tuurpri js laat het College zi ch adviseren door een
oneven samenges telde jury van ten hoogste vi jf s temgerechtigde leden.
De
-

jury bes taat ui t:
De s chepen van cul tuur: voorzi tter
De voorzi tter van de cul tuurraad
Drie ona fhankeli jke deskundigen aan te duiden door het college van burgemees ter en
s chepenen

Juryleden kunnen de Cul tuurprijs niet toegekend kri jgen.
De jury beslist zonder verhaal of de pri js kan worden toegekend.
De tweejaa rli jkse Pepingse Cultuurprijs bedraa gt ma ximum 1000 euro.

3. SLOTBEPALINGEN
3.1 Evaluatie_______________________________________________________________
Art 27 De betrokken a dvies raden worden gevraa gd jaa rlijks het Pepingse subsidiereglement
te evalueren en indien nodig aan het gemeentebestuur vóór 15 september (voor het
komende jaar) voors tellen tot a ctualiseren en bijs turen over te ma ken.
Bi nnen de 30 da gen na ontvangs t van de voorstellen zal het gemeentebestuur zi jn beslissing
aan de betrokken advies raden meedelen.

