
Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN

VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 28 NOVEMBER 2019 IN OPENBARE VERGADERING

Aanwezig: Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul 
De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, 
Bert Batens, Pieter Gielis, Kathelijne Peeters, Maya De Backer, Christof 
Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, 
Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, 
Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd: Nadine Van Mol, Tom Van Grieken, raadsleden.

REGLEMENT TOELAGEN JUBILERENDE VERENIGINGEN

De raad,

Gelet op artikel 40 en artikel 41 van het Decreet Lokaal bestuur betreffende de bevoegdheid van de 
gemeenteraad tot vaststelling van gemeentelijke reglementen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 oktober 2015 houdende het reglement jubilerende 
verenigingen;

Gelet op het verslag van Anne Mieke De Potter, diensthoofd secretariaat en stafdiensten;

Overwegende dat niet iedere vereniging ’s avonds in de week kan langskomen voor een plechtige 
ontvangst (vb. jeugdbewegingen); dat sommige verenigingen liever ter plekke worden gehuldigd;

Overwegende dat dit ter plaatse gaan dan gepaard kan gaan met het overhandigen van de toelage 
(cheque die wordt gegeven); dat de vereniging zelf instaat voor het organiseren van een receptie of 
voor een extraatje voor de leden (ijsje) waarvoor de gemeente een budget voorziet;

Overwegende dat een receptie op het gemeentehuis ongeveer 15,00 euro/p.p. kost (personeelskost 
NIET inbegrepen (uurloon bode, overuren,…));

Overwegende dat voor een receptie ter plekke een budget kan worden voorzien van 15,00 euro/p.p., 
met  een maximum van een 60-tal genodigden, dus 900,00 euro;

Overwegende dat artikel 6 van het reglement dient te worden aangepast in die zin dat de vereniging de 
keuze heeft tussen een ontvangst op het gemeentehuis of een financiële bijdrage voor de ontvangst van 
de raadsleden en andere genodigden in de lokalen van de vereniging zelf;

Gelet op de gevoerde bespreking;

Gelet op het voorstel van tekstaanpassing om van het woord raadsleden te vervangen door de 
gebruikelijke genodigden;

Overwegende dat de vergadering hier geen bezwaar tegen heeft;
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Besluit:  met 29 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De 
Swaef, Walter Brat, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert 
Batens, Pieter Gielis, Kathelijne Peeters, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra 
Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, 
Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, Lieven De Smet, Véronique D'Exelle stemmen ja.

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende “Reglement op de jubilerende verenigingen”:

Reglement jubilerende verenigingen

Art. 1

Een éénmalige toelage toe te kennen aan een jubilerende vereniging bij een:

- 25-jarig bestaan: 250,00 euro

- 50-jarig bestaan: 375,00 euro

- 75 jarig bestaan: 425,00 euro

- 100-jarig bestaan: 500,00 euro

- 125-jarig bestaan: 550,00 euro

- 150-jarig bestaan: 625,00 euro.

Oudere bestaansvieringen worden individueel bekeken.

Art. 2

De aanvragen om een toelage moeten worden ingediend bij het college van burgemeester en 
schepenen voor 1 augustus van het jaar waarin de vereniging haar jubileum viert.

Art. 3

De aanvraag dient gepaard te gaan van volgende documenten:

- een kopie van de geldende statuten met verwijzing naar hun publicatiedatum in het Belgisch 
Staatsblad

- het bankrekeningnummer van de vereniging dat niet het nummer mag zijn van een natuurlijk 
persoon

- de naam van minstens 1 gemandateerd bestuurder met vermelding van naam, adres, tel. en e-
mail.

Art. 4

Indien de gevraagde documenten niet of niet tijdig bezorgd werden, vervalt het recht op deze 
éénmalige toelage.

Art. 5

Betaling

In het besluit waarin een financiële toelage wordt toegekend, worden tevens de modaliteiten van 
betaling bepaald. De toelage wordt uitbetaald op het bankrekeningnummer dat wordt medegedeeld 
door de aanvrager.

Art. 6

De jubilerende vereniging heeft de keuze tussen volgende opties:

- er wordt een plechtige ontvangst op het gemeentehuis georganiseerd voor de jubilerende 
verenigingen. De ontvangst op het gemeentehuis dient samen met de aanvraag voor de toelage te 
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worden aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen (dus voor 1 augustus van het 
jaar waarin de vereniging haar jubileum viert).

of

- de jubilerende vereniging organiseert zelf een receptie ter plaatse waarbij de gebruikelijke 
genodigden worden uitgenodigd zich tot daar te begeven. Voor deze organisatie wordt een budget 
voorzien van 15,00 euro/p.p. met een maximum van 900,00 euro. Het budget dient samen met de 
aanvraag voor de toelage te worden aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen (dus 
voor 1 augustus van het jaar waarin de vereniging haar jubileum viert). De uitbetaling geschiedt 
achteraf op basis van aankoopbewijzen of facturen.

Art. 7

Inwerkingtreding

Het onderhavige reglement, dat “Reglement op de jubilerende verenigingen” wordt genoemd, treedt in 
werking op 1 januari 2020.

Art. 8

Het besluit van 29 oktober 2015 van de gemeenteraad betreffende “Reglement jubilerende 
verenigingen” wordt ingetrokken.

Algemeen directeur,
Rony Lejaeghere

Voorzitter,
Lieven De Smet

Algemeen directeur Voorzitter

Rony Lejaeghere

Voor eensluidend afschrift,

Lieven De Smet


