
REGLEMENT PROJECTSUBSIDIERING 

 

1. Cultuurprojecten, ingericht door de Hoeilaartse verenigingen, worden ondersteund 

overeenkomstig het hierna volgende systeem van projectsubsidiëring. 

 

2. Voor projectsubsidiëring komen uitsluitend in aanmerking de activiteiten die toegankelijk 

zijn voor iedereen, waarbij externe cultuur naar Hoeilaart wordt gebracht, die worden 

georganiseerd door de Hoeilaartse Cultuurraad of door verenigingen, aangesloten bij deze 

raad of bij een andere erkende adviesraad en die, behalve wanneer zij mede worden 

ingericht door het gemeentebestuur, plaatsvinden in de gemeentelijke infrastructuur. Op 

voorstel van de commissie kan het college ook een andere locatie aanvaarden. 

 

3. De aanvraag tot projectsubsidiëring wordt ten minste 4 weken vóór de activiteit door de 

organisator ingediend bij het gemeentebestuur, ter attentie van de cultuurdienst, en gaat 

vergezeld van een gedetailleerde en volledige begroting van al de inkomsten en uitgaven. 

Wanneer bij het project geen sponsor betrokken is, kunnen promotiekosten slechts worden 

ingebracht ten belope van ten hoogste 200 EUR. 

 

4. Op het promotiemateriaal voor de activiteit (affiches, strooibriefjes...) en de 

toegangskaarten wordt duidelijk de medewerking vermeld van het gemeentebestuur. De 

aanvrager bezorgt ten minste 6 weken vóór de activiteit het promotiemateriaal aan het 

gemeentebestuur, ter attentie van de cultuurdienst. De cultuurdienst bezorgt dit materiaal 

aan de infodienst, die instaat voor de publicatie in "Hier Hoeilaart", in functie van de 

beschikbare ruimte. 

 

5. De aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan een commissie samengesteld uit de 

schepen van cultuur, één lid van het dagelijks bestuur van de Cultuurraad en twee leden 

van de Raad van Beheer van het gemeenschapscentrum Felix Sohie, daarin respectievelijk 

afgevaardigd door het gemeentebestuur en door het verenigingsleven. De commissie 

maakt haar advies over aan het college van burgemeester en schepenen, dat de beslissing 

tot al dan niet toekenning van de projectsubsidiëring treft.  

 

6. De commissie adviseert de aanvraag binnen twee weken na ontvangst. Het college van 

burgemeester en schepenen treft een beslissing ten gronde in de eerstvolgende 

vergadering na ontvangst van het advies van de commissie. Negatieve adviezen en 

beslissingen worden duidelijk en grondig gemotiveerd.  

 

7. In geval van akkoord van het college van burgemeester en schepenen wordt een 

verlieslatende activiteit gesubsidieerd ten belope van de helft van de uitkoopsom (kosten 

eigen aan de voorstelling  + auteursrechten), met een maximum van 1.250 EUR en zonder 

het verlies te boven te gaan. De subsidie wordt bepaald en uitbetaald na de activiteit en 

binnen dertig dagen na de indiening van een volledig en juist bevonden afrekening 

vergezeld van bewijsstukken van inkomsten en uitgaven. 

 

8. De toelagen worden toegekend ten belope van het jaarlijks beschikbare budget. 
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