STEDELIJK REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES INZAKE HERDENKING WOI
Opgesteld volgens het stedelijk reglement betreffende het toekennen van projectsubsidies inzake
herdenking WOI, goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 juli 2013.

Artikel 1 - Doelstelling
Met dit reglement wil de stad Waregem een financiële impuls geven aan de ontwikkeling van
projecten en evenementen die worden opgezet door verenigingen specifiek naar aanleiding van de
honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog in de periode 2014-2018.
Artikel 2 - Voorwaarden
Binnen dit reglement gaat het om projectsubsidiëring. Een projectsubsidie is een subsidie die
betrekking heeft op een in tijd en ruimte afgebakend initiatief, zowel inhoudelijk als financieel.
Voor de projectsubsidies in het kader van dit reglement komen in aanmerking:
- verenigingen aangesloten bij een erkende Waregemse adviesraad;
- vaderlandslievende verenigingen van Waregem;
- een samenwerkingsverband van organisaties waarbij minimum 1 partner is aangesloten bij een
erkende Waregemse adviesraad of waarbij minimum 1 partner een vaderlandslievende vereniging
van Waregem is. De aanvraag gebeurt steeds door de Waregemse partner;
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het project minimaal aan volgende criteria voldoen:
- het project moet een duidelijke link hebben met de herdenking van WOI
- het project moet plaatsvinden op het grondgebied Waregem
- het project mag niet enkel toegankelijk zijn voor de eigen leden, maar moet open staan voor
iedere geïnteresseerde en dit moet ook zo vooraf worden bekend gemaakt. De invoer van het
project in www.uitdatabank.be is verplicht
- het project is beperkt in tijd, ruimte, geld en mankracht met vastomlijnde en duidelijke
doelstellingen, doelgroepen, middelen en methode
- het project getuigt van voldoende kwaliteit
- het project heeft betrekking op het domein van de vrije tijd en welzijn: toerisme, cultuur, sport,
vorming, educatie, integratie, cultureel erfgoed, kunsten,… Deze lijst is niet limitatief
Komen niet in aanmerking: projecten georganiseerd door of voor een commerciële organisatie of die
louter commerciële doeleinden nastreven.
Artikel 3 - Toelage
De projectsubsidie is vastgesteld op een vast bedrag van 200 euro.
De subsidie is een tekortsubsidiëring. Bij het bepalen van het subsidiebedrag wordt rekening
gehouden met de uitgaven en de inkomsten op de projectbegroting. Een subsidie mag immers geen
aanleiding geven tot een overschot op de projectbegroting. Dit betekent dat kan worden afgeweken
van het vast bedrag van 200 euro en aldus een lager subsidiebedrag kan worden toegekend.
Elke organisatie, die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 2, kan in de periode 2014-2018
maximum 1 projectsubsidie ontvangen. Iedere trekker van een projectsubsidie moet deze toelage

gebruiken voor het doel waarvoor zij is toegekend en moet het gebruik ervan kunnen
rechtvaardigen.
De projectsubsidie kan gecombineerd worden met andere projectsubsidies vanuit de stad Waregem
of zijn adviesraden voor eenzelfde project.
Artikel 4 – Aanvraag en beoordeling
De aanvraag wordt ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen minstens twee maand
voor de datum van het project aan de hand van het stedelijk aanvraagformulier.
Op basis van het aanvraagformulier, de projectbegroting en het advies van de betrokken dienst
neemt het College van Burgemeester en Schepenen uiterlijk één maand voor de activiteit een
beslissing over het al dan niet toekennen van een projectsubsidie.
Er wordt gestreefd naar een evenwichtig aanbod voor elk herdenkingsjaar. Het stadsbestuur houdt
zich het recht voor de subsidiegenieter kalenderafspraken op te leggen, dit om te voorkomen dat te
veel activiteiten op dezelfde data plaatsvinden.
Artikel 5 - Modaliteiten na goedkeuring
Voor het project waarvoor de subsidie werd toegekend, wordt op de promotie (uitnodigingen,
folders, affiches,…) steeds vermeld: ‘met steun van de stad Waregem’.
Uiterlijk twee maand na het project moeten volgende verantwoordingsstukken worden bezorgd aan
het stadsbestuur:
- Promotiemateriaal van het project waarop ‘met steun van de stad Waregem’ vermeld staat
- Foto die duidelijk aangeeft dat het project heeft plaatsgevonden
Artikel 6 - Betwistingen
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist, op advies van de betrokken dienst, over
mogelijke betwistingen bij de toepassing van dit reglement. Het heeft daarenboven het recht
aanvullende inlichtingen of bewijsstukken te vragen indien de voorgelegde documenten niet als
staving zouden volstaan.
Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of wanneer de voorwaarden van dit reglement niet
worden nageleefd, kan het College van Burgemeester en Schepenen de subsidie geheel of
gedeeltelijk weigeren, de toegekende subsidie terugvorderen of de vereniging van verdere
subsidiëring uitsluiten.

