
  

 

 
 

SPELREGELS UITZONDERLIJKE SUBSIDIE WIJK- EN BUURTACTIVITEITEN – Kalenderjaar 2018 
 
Artikel 1. 
Binnen de perken van de financiële mogelijkheden van de Brechtse cultuurraad wordt onder de hierna 
vermelde voorwaarden een uitzonderlijke subsidie verleend voor activiteiten die de sociale contacten en 
cohesie binnen een buurt bevorderen. 
De wijk- en buurtactiviteit moet zich richten tot alle inwoners van het buurtschap (gehucht of een wijk). Het 
buurtschap moet aangesloten zijn als lid bij de Brechtse cultuurraad. 
Indien een buurt een ruimtelijk geheel vormt moeten alle inwoners van deze buurt bij de wijk- en 
buurtactiviteit betrokken worden. 
 
Artikel 2. 
§ 1 
Dit reglement voorziet een uitzonderlijke subsidie voor buurtactiviteiten. Uitgesloten zijn privéfeesten, 
familiefeesten, feesten van vzw’s, vennootschappen of verenigingen met een ander hoofddoel dan het 
bevorderen van de sociale contacten en cohesie binnen een buurt, activiteiten met winstoogmerk, alsook 
schoolfeesten en feesten met een politiek, religieus of filosofisch karakter. 
Activiteiten die zich niet enkel richten tot de inwoners van een betrokken gebied en die een volledig 
openbaar karakter hebben als gevolg van openbare promotievoering worden eveneens uitgesloten. 
 
Dit reglement voorziet een uitzonderlijke subsidie van 150 euro voor buurtactiviteiten waarbij 
alle inwoners van een buurtschap worden betrokken. Deze subsidie kan slechts 1 keer per 
kalenderjaar worden toegekend en is niet cumuleerbaar met andere subsidies voor dezelfde activiteit. 
 
§ 2 
De subsidieaanvraag moet ten laatste ingediend zijn op volgende data: 

- Voor activiteiten die plaatsvinden tussen 1 januari -  30 juni of 1 oktober - 31 december: minstens 6 
weken voorafgaand op de datum waarop de activiteit plaatsvindt. 

- Voor activiteiten die plaatsvinden tussen 1 juli en 30 september: voor 15 juni. 
 

Het dagelijks bestuur van de cultuurraad zal na controle van het aanvraagdossier en bewijsvoering al dan niet 
zijn goedkeuring verlenen tot uitbetaling van de subsidie. 
 
§ 3 
In de promotie en uitnodiging wordt de samenwerking met de gemeente Brecht vermeld en wordt het logo 
van de gemeente Brecht opgenomen. 
 
Artikel 3. 
Het initiatief moet genomen worden door minstens twee personen. De initiatiefnemers moeten woonachtig 
zijn in het betrokken buurtschap en moeten minstens 18 jaar zijn. Bovendien mag er geen familieverband zijn 
tussen de initiatiefnemers. 
 
Artikel 4. 
Elke aanvraag en bewijsvoering tot staving van de activiteiten moet gericht worden aan het dagelijks bestuur 
van de cultuurraad via het standaard aanvraagformulier en bevat o.a. volgende gegevens: 

 
§1: de aanvraag: 
- Naam buurtschap (een buurtschap moet aangesloten zijn bij de cultuurraad); 



  

 

- Naam, adres, telefoonnummer en email adres van minimum twee initiatiefnemers (min. 18 jaar, 
zonder familieverband, woonachtig op 2 verschillende adressen in de betrokken buurt); 

- Plaats en datum van de activiteit, eventuele deelnameprijs, beoogde doelgroep; 
- Opgave van het rekeningnummer waarop de eventuele toelage gestort kan worden; 
- Affiches en/of uitnodigingen waarop het logo van de gemeente is weergegeven. 

Het aanvraagformulier moet volledig en correct worden ingevuld.  
 

§2: bewijsvoering 
- Minstens één sfeerfoto; 
- Rekeningen en/of facturen als bewijs. 

De bewijsvoering dient ten laatste 6 weken na het plaatsvinden van de activiteit te worden ingediend. Het 
verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens kan aanleiding geven tot terugvordering van de gehele of 
een deel van de toegekende som. 
 
Artikel 5. 
De subsidie wordt vastgesteld op maximaal 150 euro en is bedoeld om de basisorganisatiekosten die 
rechtstreeks verband houden met de activiteit te helpen dragen: kosten voor promotie, animatie, versiering, 
huur materiaal, verzekeringen, toegangstickets… Uitgesloten zijn voedsel en drank.  
De subsidie kan nooit méér dan de effectieve kosten dekken.  
 
Artikel 6. 
De initiatiefnemers moeten zich houden aan de bepalingen uit het politiereglement met betrekking tot 
openbare rust en veiligheid, hygiëne, geluidsoverlast, … 
Het gemeentebestuur draagt geen enkele verantwoordelijkheid bij de organisatie en kan derhalve op 
geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. 
 
 
 


