Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig).
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 euro

-

50-jarig bestaan:

375 euro

-

75 jarig bestaan:

425 euro

-

100-jarig bestaan:

500 euro

-

125-jarig bestaan:

550 euro

-

150-jarig bestaan:

625 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 voorafgaand aan het jaar van de viering.
Art. 3
In het jaar van de viering bezorgt de vereniging volgende documenten voor 30 maart.
-

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 email.

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
Een plechtige ontvangst op het gemeentehuis wordt georganiseerd voor de jubilerende verenigingen.
De ontvangst op het gemeentehuis dient minstens 2 maanden op voorhand in het jaar van de viering te
worden aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen.
Art. 7
Inwerkingtreding
Het onderhavige reglement, dat “reglement op de jubilerende verenigingen” wordt genoemd, treedt in
werking op 1 januari 2015.

Art. 8
Het besluit van 7 mei 2013 van het college van burgemeester en schepenen betreffende “reglement
jubilerende verenigingen” wordt ingetrokken.

