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Artikel 1. Begrippen.
Kuurnse Gemeentebestuur:
In dit reglement wordt onder het begrip “het Kuurnse gemeentebestuur” verstaan de
Kuurnse gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen.
Kuurnse vereniging:
In dit reglement wordt onder het begrip “Kuurnse vereniging” verstaan de vereniging
waarvan minimaal 60% van de leden uit Kuurnenaars bestaat en die op Kuurns
grondgebied gevestigd is.
Erkende Kuurnse vereniging:
In dit reglement wordt onder het begrip “Erkende Kuurnse vereniging” verstaan de
Kuurnse verenigingen die op advies van een adviesraad erkend zijn door het College van
Burgemeester en Schepenen.
Repetitielokaal:
Een ruimte die gebruikt wordt voor de actieve beoefening van woord-, muziek-, dans- en
andere scheppende kunsten, en die daar ook expliciet voor ingericht is.
Kalenderjaar:
In dit reglement wordt onder het begrip “kalenderjaar” verstaan de periode van 1 januari
tot en met 31 december.
Werkjaar:
In dit reglement wordt onder het begrip “werkjaar” verstaan de periode van 1 september
van jaar x tot en met 31 augustus van jaar x+1.
Artikel 2. Doel van de toelage.
Binnen de perken van de begroting, betoelaagt het gemeentebestuur van Kuurne een
deel van de huurkosten van repetitielokalen die niet tot de gemeentelijke culturele
infrastructuur behoren.
Artikel 3. Wie komt in aanmerking?
Voor de subsidie komen erkende Kuurnse verenigingen, die woord-, muziek-, dans- en
andere scheppende kunsten actief beoefenen, in aanmerking die voldoen aan de
volgende voorwaarden:
 verenigingen die niet gehuisvest zijn in de gemeentelijke, culturele infrastructuur of
gemeentelijke schoolgebouwen;
 verenigingen die minimaal twee keer per maand repeteren onder leiding van een
artistiek begeleider met als doel te kunnen optreden of tentoonstellen binnen en buiten
Kuurne;
 verenigingen die minimaal vijftien leden tellen.

.Artikel 4. Bedrag, aanvraag en uitbetaling.
§ 1. Bedrag:
Iedere vereniging kan per jaar maximaal een tegemoetkoming van € 350 ontvangen. Die
tegemoetkoming kan nooit hoger zijn dan 50% van het effectief betaalde huurgeld voor
een jaar. Bovendien worden de jaarinkomsten van de vereniging die voortvloeien uit het
verhuren van lokalen in mindering gebracht van het bedrag van het effectief betaalde
huurgeld voor een jaar.

Indien de jaarlijkse huurkost hoger is dan 5.000 EUR per jaar, dan komt de betreffende
vereniging in aanmerking voor een subsidie van 70% van de jaarlijkse huurkost. De
maximale tussenkomst bedraagt 5.500 EUR per jaar. Ook hier geldt dat de
jaarinkomsten van de vereniging die voortvloeien uit het verhuren van lokalen in
mindering gebracht van het bedrag van het effectief betaalde huurgeld voor een jaar.
§ 2. Aanvraag:
De aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren t.a.v. het College van Burgemeester en
Schepenen op het daartoe bestemde aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kan
persoonlijk afgehaald worden in de Vrijetijdsdienst (Boomgaardstraat 134, 8520 Kuurne)
of per e-mail aangevraagd worden via sarai.sabbe@kuurne.be.
De aanvraag gebeurt vòòr 1 november van het lopende kalenderjaar en bevat minstens
volgende gegevens:
- de naam van de vereniging die een tegemoetkoming aanvraagt;
- naam, adres en telefoonnummer, eventueel faxnummer en e-mailadres, van een lid
van de vereniging dat door de vereniging verantwoordelijk wordt gesteld voor de huur
van het / de repetitieloka(a)l(en);
- een rekeningnummer op naam van de vereniging;
- ledenlijst van de vereniging waarop minimaal de namen en adressen van de leden
vermeld staan;
- activiteitenverslag van de vereniging voor het voorbije werkjaar, waarop minimaal de
data van repetities en de publieke optredens vermeld staan;
- een kopie van het huurcontract;
- overzicht van de jaarinkomsten die voortvloeien uit het verhuur van de lokalen indien
dat van toepassing is op de vereniging.
§ 3. Uitbetaling:
De tegemoetkoming wordt ieder jaar in de maand december van het lopende
kalenderjaar betaald.
Artikel 5.
In toepassing van de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de
toekenning van de toelage is de begunstigde gehouden:
- de tegemoetkoming aan te wenden voor het doel waarvoor deze werd toegekend;
- elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het gemeentebestuur toe te staan om ter
plaatse de aanwending van de toegekende tegemoetkoming te controleren.
Bij niet naleving van deze bepalingen kan het gemeentebestuur overgaan tot de gehele
of gedeeltelijke terugvordering van de betrokken tegemoetkoming, evenals de
toekenning van een nieuwe tegemoetkoming opschorten.
Artikel 6. Tekorten.
Als het in de begroting voorziene krediet niet voldoet om op alle aanvragen in te gaan,
dan worden alle aanvragen procentueel evenredig verminderd.
Artikel 7. Beslissing.
Het College van Burgemeester en Schepenen
toepassingsvoorwaarden van het reglement.
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Artikel 8. Bepaling inzake inwerkingtreding.
Onderhavig reglement en haar latere eventuele aanpassingen treden in werking na de
goedkeuring ervan door de gemeenteraad.
Artikel 9. Regeling voor afwijkingen en geschillen.

Alle zaken die niet door dit reglement worden geregeld, alle afwijkingen op de
voorwaarden bepaald in het reglement, of geschillen zijn onderhevig aan een expliciete
evaluatie en goedkeuring/afwijzing door het College van Burgemeester en Schepenen.

