
 

 
 
 

Reglement Jubilerende verenigingen  

 
 
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 juni 2021 

 
 
1 Reglement jubilerende verenigingen  

 

Artikel 1: Doelstelling.  

De subsidiëring heeft tot doel jubilerende erkende verenigingen van Hoeilaart te 

ondersteunen bij het organiseren van een activiteit om hun jubileumjaar te vieren. Dit 

kan ofwel via subsidiëring ofwel via het aanbieden van een receptie. De modaliteiten van 

beide opties worden hierna beschreven.  

Artikel 2: Doelgroep.  

Erkende verenigingen van Hoeilaart die 25 jaar of een veelvoud ervan bestaan kunnen 

genieten van een financiële ondersteuning van het lokaal bestuur Hoeilaart.  

Artikel 3: Voorwaarden om in aanmerking te komen van subsidiëring.  

De erkende vereniging moet een activiteit organiseren om haar jubileum te vieren.  

Artikel 4: Indienen van de aanvraag.  

De effectieve aanvraag van de financiële tussenkomt kan ten vroegste op 30 september 

voor het jubileumjaar en minstens 2 maand voor de jubileumviering aangevraagd worden 

via het formulier dat terug te vinden is op www.hoeilaart.be.  

Het lokaal bestuur gaat in gesprek met de vereniging om de activiteit en de uitbetaling 

van de subsidie te bespreken.  

Artikel 5: Bedrag van de subsidie.  

Het bedrag van de subsidie bedraagt 650 euro   

- 25-jarig bestaan : 650 euro   

- 50-jarig bestaan : 650 euro   

- 75-jarig bestaan : 650 euro   

- 100-jarig bestaan : 650 euro   

- bij elk veelvoud van 25 jaar boven 100 jaar : 650 euro.  

 

De gemeente hoopt en verwacht dat de ontvangende vereniging hiermee de lokale 

handel en fairtradeaankopen stimuleert  

Na ontvangst van het aanvraagformulier en het gesprek zal de gemeente overgaan tot 

uitbetaling van de subsidie en/of het ter beschikking stellen van de cadeaubonnen.  

Artikel 6: Ontvangst van de vereniging.   

De vereniging kiest ervoor om ontvangen te worden door het lokaal bestuur. Het lokaal 

bestuur biedt een receptie aan op het gemeentehuis op een weekdag voor maximaal 150 

genodigden. De vereniging kan dan geen financiële subsidie ontvangen om haar 

jubileumjaar te vieren.   



 

 
 
 

Artikel 7: Verantwoording en controle.  

Door de inzending van een aanvraagdossier aanvaardt de aanvrager uitdrukkelijk de 

bepalingen en voorwaarden van dit reglement na te leven. Het lokaal bestuur behoudt zich 

in het kader van dit reglement het recht voor de aanwending van de subsidie en uitvoering 

van de activiteit te controleren.   

Artikel 8  

§ 1 Indien de activiteit of het initiatief niet kan doorgaan dient de aanvrager daarvan 

onverwijld melding te maken aan  het lokaal bestuur.   

§ 2 De toegekende subsidie moet worden gebruikt voor het doel waarvoor zij is 

toegekend. Elk ander gebruik geeft aanleiding tot terugvordering en weigering van 

toekomstige aanvragen tenzij de vereniging kan aantonen dat zij de nodige acties heeft 

ondernomen om dergelijke misbruiken in de toekomst te vermijden. 

 

Artikel 9  

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om te oordelen in geval van 

geschillen. 

Artikel 10  

Subsidies kunnen uitbetaald worden ten belope van het voorziene budget.  

Artikel 11  

Huidig reglement treedt in werking vanaf datum van goedkeuring en vervangt het  



 

 
 
 

 

 

 

 
 

 


