16.Vrijetijd - Gemeentelijk reglement betreffende het toekennen van een toelage aan
jubilerende verenigingen
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het strategisch meerjarenplan, goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 17.12.2013,
m.n. actie NP 2.1.10;
Gelet op het gunstig advies van de jeugdraad dd. 04.12.2012, sportraad dd. 02.07.2013,
cultuurraad dd. 04.09.2013, landbouwraad dd. 25.09.2013, milieuraad dd. 30.09.2013,
seniorenadviesraad dd. 14.10.2013, bibliotheekbeheersorgaan dd. 10.02.2014, beheersorgaan
gemeenschapscentrum dd. 24.09.2014, gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking
dd. 24.09.2014;
Overwegende dat het aanbeveling verdient om, bij jubilea van Pepingse verenigingen, een
extra vergoeding toe te kennen, aangezien deze jubilea vaak gepaard gaan met de organisatie
van bijkomende activiteiten en uitgaven;
Overwegende dat het aangewezen is de bedragen van deze bijkomende vergoeding van het
gemeentebestuur vast te stellen op een eenvormige basis;
Overwegende dat het reglement ‘tussenkomst gemeente jubilerende verenigingen’ –
goedgekeurd in de gemeenteraad van 26.07.1999 - dient aangepast te worden;
Overwegende dat de nodige kredieten jaarlijks voorzien worden op 739 NP 2.1.10 – 6493000;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 11 mei 2015;
BESLUIT: Met 15 ja-stemmen (Timmermans E., Lacres P., Cochez G., Defloo G., De
Roubaix A., Pompen M., Paridaens M., Van Cutsem P., Pollé M., Seghers R., Agneessens J.,
Vanbellinghen P., Beeckmans S., De Vos R., Roobaert G.).
Artikel 1 – Het reglement ‘tussenkomst gemeente jubilerende verenigingen’ dd. 26.07.1999
wordt opgeheven.
Art. 2 – De raad keurt het volgende reglement betreffende het toekennen van een toelage aan
jubilerende verenigingen goed:
GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN
TOELAGE AAN JUBILERENDE VERENIGINGEN
Artikel 1:
Binnen de perken van het jaarlijks voorgelegde en goedgekeurde
begrotingskrediet op de gemeentebegroting kan aan de jubilerende Pepingse
verenigingen een toelage verleend worden.
Artikel 2:

Enkel erkende Pepingse verenigingen kunnen aanspraak maken op een gemeentelijke
toelage voor jubilerende verenigingen.
Voor erkenning als Pepingse vereniging dienen de verenigingen te beantwoorden aan
de voorwaarden zoals uitvoerig beschreven in het:
- Gemeentelijk reglement voor de erkenning en subsidiëring van
jeugdwerkinitiatieven en speelpleinwerkingen, goedgekeurd in zitting van de
gemeenteraad dd. 20.09.2007
- Gemeentelijk reglement voor de subsidiering van Pepingse sportverenigingen –
aanpassing, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad dd. 02.07.2009
- Gemeentelijk reglement voor de subsidiëring van erkende Pepingse verenigingen,
goedgekeurd GR 26.05.2011
- Subsidiereglement milieu- en natuurverenigingen, goedgekeurd in zitting van de
gemeenteraad dd. 23.12.2012
Artikel 3:
Naar aanleiding van het 10-, 25-, 50-, 75-, 100-, 125-jarig en daarna om de 25 jaar
bestaan kan een erkende Pepingse vereniging een éénmalige jubileumtoelage van €
150 bekomen.
Artikel 4: Aanvraag
§ 1 - De jubilerende vereniging die aanspraak wenst te maken op deze toelage, dient
uiterlijk drie maanden vóór de viering een schriftelijke aanvraag te richten aan het
College van Burgemeester en Schepenen a.d.h.v. een standaard aanvraagformulier dat
bij dit reglement als bijlage wordt gevoegd. De aanvraag bevat minstens de volgende
gegevens:
 Erkenningsdossier (enkel voor nog niet erkende Pepingse verenigingen)
 Bewijs van het oprichten/stichten van de vereniging (stichtingsdatum) of een
verklaring op eer dat ondertekend is door de twee gemachtigde bestuursleden die
de vereniging kunnen binden;
 Formele bevestiging dat de jubilerende vereniging geen andere gemeentelijke
tegemoetkoming krijgt voor dit jubileum
 Omschrijving van de jubileumactiviteit en/of viering.
§ 2 - Onvolledige of onjuiste aanvraagdossiers voor jubileumtoelagen moeten
vervolledigd worden, alvorens een beslissing kan genomen worden
§ 3 - Het College van Burgemeester en Schepenen onderzoekt of iedere aanvraag
voldoet aan de voorwaarden van het reglement en kan om verduidelijking vragen.
Artikel 5: Voorwaarden
Deze gemeentelijke toelage wordt slechts verleend als:



het jubileum daadwerkelijk gevierd wordt door de jubilerende vereniging
de jubilerende verenigingen op alle affiches, uitnodigingen en dergelijke
vermelden dat de organisatie van de jubileumactiviteit en/of viering gebeurt met de
steun van de gemeente Pepingen. Daartoe volstaat ofwel een schriftelijke
vermelding ofwel het aanbrengen van de vermelding van “met medewerking van”,
gevolgd door het officieel gemeentelijk logo (terug te vinden op
www.pepingen.be) op alle correspondentie. Een bewijs hiervan dient afgegeven te
worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, ten laatste een maand na
de jubileumactiviteit en/of viering

Artikel 6:
§ 1 - De uitbetaling van de jubileumtoelagen vindt plaats de dag van de viering, door
een delegatie van het schepencollege.
§ 2 - Indien de aanvraag tot erkenning en de aanvraag voor een jubileumtoelage
gelijktijdig ingediend worden zal de uitbetaling van de jubileumtoelage pas gebeuren
in december van het daaropvolgende kalenderjaar.
Artikel 7:
Alle betwistingen betreffende toepassing van dit reglement worden beslecht door het
College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 8:
Dit reglement treedt in voege na goedkeuring door de gemeenteraad dd. 26.05.2015
Artikel 9: Overgangsmaatregel
Voor erkende Pepingse verenigingen die in 2015 hun jubileum vieren, volstaat het om
een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het College van Burgemeester en Schepenen
vóór 31 oktober 2015, dewelke zal overhandigd worden door een delegatie van het
schepencollege de dag van de viering.
Art. 3 – De nodige kredieten voor deze toelagen zullen jaarlijks in de begroting worden
opgenomen.
Art. 4 – Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van
onderhavige beslissing.
Art. 5 – Afschrift van onderhavige beslissing zal ter beschikking worden gehouden van de
Heer Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

