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Toelagen voor jubilerende verenigingen, reünie van jaargenoten en
schoolproclamaties
I.

Jubilerende Waregemse vereniging

Artikel 1. Een vereniging is een groep van vrijwilligers die samenkomt rond een bepaalde activiteit of doel.
De vereniging moet opgericht zijn door privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winstoogmerk
en georganiseerd met een bestuur aan het hoofd.
Artikel 2. Een vereniging moet zetel (of lokaal) hebben in Waregem en bovendien een werking ontplooien
binnen het grondgebied van de stad om een toelage te kunnen krijgen;
Artikel 3. Een jubilerende Waregemse vereniging kan per veelvoud van 25 jaar Waregembonnen krijgen voor
een waarde van 125 euro.
Artikel 4. Voorwaarden om deze attentie te kunnen krijgen:
 De adviesraad die zich buigt over de materie van de jubilerende vereniging geeft positief
advies (vb. sportraad als het over een sportvereniging gaat)
 De vereniging organiseert een speciale viering in Waregem
Artikel 5. Bewijslast
 Een uitnodiging van de viering wordt bezorgd aan het stadsbestuur

II.

Reünie van jaargenoten

Artikel 1. Een reünie van jaargenoten van Waregemse scholen kan vanaf 40 jaar en per veelvoud van vijf
jaar Waregembonnen krijgen voor een waarde van 125 euro.
Artikel 2. Voorwaarden om deze attentie te kunnen krijgen:
 Er wordt een reünie georganiseerd in Waregem
 Heel het doelpubliek is welkom
 De jaargenoten krijgen geen receptie in het stadhuis
Artikel 3. Bewijslast
 Een uitnodiging van de viering wordt bezorgd aan het stadsbestuur

III.

Schoolproclamaties

Artikel 1. De Waregemse scholen kunnen naar aanleiding van de jaarlijkse proclamatie een bedrag in
Waregembonnen krijgen.
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Artikel 2. De verschillende categorieën zijn ingedeeld als volgt:
 Voor de lagere afdeling van het basisonderwijs per begonnen schijf van 50 leerlingen: 100
euro
 Voor het secundair onderwijs en HBO5 per begonnen schijf van 50 leerlingen: 75 euro
 Voor het volwassenen onderwijs per begonnen schijf van 100 leerlingen: 25 euro.
Artikel 3. Voorwaarden om deze attentie te kunnen krijgen:
 Er wordt een proclamatie georganiseerd op het einde van het schooljaar.
Artikel 4. Bewijslast:

Een uitnodiging van de viering wordt bezorgd aan het stadsbestuur.

IV.

Slotbepaling

Artikel 1. De aanvraag wordt ingediend op een specifiek aanvraagformulier
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over alle betwistingen en discussies.
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