TOELAGEREGLEMENT VOOR ACTIVITEITEN MET PARTNERSTEDEN
Artikel 1 : de voorwaarden
Ieder dienstjaar wordt in het budget een krediet ingeschreven, dat bestemd is voor het betoelagen van activiteiten met partnersteden.
Het stadsbestuur wil zoveel mogelijk contacten stimuleren tussen Izegemse verenigingen en
organisaties en die van de partnersteden Bad Zwischenahn (D), Hilders (D), Bailleul (F), Zlín
(CZ) en Hotton (B). Wanneer er in de toekomst nieuwe partnersteden zouden bijkomen, kan
deze lijst steeds herzien worden.

Artikel 2 : de aanvrager
Voor betoelaging komen uitsluitend Izegemse verenigingen en organisaties in aanmerking
die hun maatschappelijke zetel of secretariaat op het grondgebied van de stad hebben.
Aan de activiteit moeten minimum 10 deelnemers van de vereniging deelnemen. Bij een
samenwerking van 2 of meerdere instanties dienen er evengoed 10 deelnemers per vereniging deel te nemen.

Artikel 3 : aanvraag
Deze betoelaging dient voor de aanvang van de activiteit te worden aangevraagd en dit vóór
1 juni en/of 1 oktober.
De aanvraag bevat volgende inlichtingen :
- inlichtingenfiche van de initiatiefnemer :
 de naam en het volledig adres van de organisator en het rekeningnummer waarop de
toelage kan worden overgeschreven;
- begroting
 de gedetailleerde begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven met toelichting
per budgetpost;
- info over de activiteit
 plaats, datum en uur waarop de activiteit plaatsvindt;
 een omschrijving van de activiteit;
 naam, adres en activiteit/doelstelling van de vereniging van de partnerstad waarmee
de vereniging wil samenwerken.

Artikel 4 : opzet van de activiteit
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Onder activiteiten wordt verstaan :
 de activiteiten die georganiseerd worden door een Izegemse vereniging of organisatie in een door de gemeenteraad erkende partnerstad in samenwerking met een vereniging ter plaatse of in eigen beheer;
 de activiteiten die in Izegem worden georganiseerd door Izegemse verenigingen of
organisaties in samenwerking met een vereniging van deze partnerstad. Deze activiteit staat open voor iedereen, al dan niet tegen betaling. De activiteit heeft geen politiek doel.

Artikel 5: beoordeling van het project
De projecten worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen.

Artikel 6 : toelage
voor activiteiten georganiseerd in een partnerstad
- voor activiteiten in Zlin
- voor activiteiten in Hilders
- voor activiteiten in Bad Zwischenahn
- voor activiteiten in Hotton
- voor activiteiten in Belle

1300 €
800 €
700 €
200 €
200 €

Indien de vereniging samenwerkt met een vereniging ter plaatse, heeft zij recht op 2
relatiegeschenken van de stad Izegem om ter plaatse te overhandigen.
voor activiteiten georganiseerd in Izegem
De toelage wordt vastgesteld op 300 €.

Artikel 7 : stadslogo
De organisator moet de medewerking van de stad Izegem duidelijk leesbaar vermelden in
alle publicaties met betrekking tot het project door te vermelden: “met de steun van –
stadslogo”.

Artikel 8 : de activiteit
Indien de activiteit niet kan plaatsvinden of indien het opzet grondig wijzigt, moet de initiatiefnemer het college van burgemeester en schepenen hierover informeren.
De initiatiefnemer nodigt het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraadsleden uit op de activiteit.
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Artikel 9 : bewijsstukken
Met het oog op de definitieve toekenning van de toelage, zal de initiatiefnemer na de activiteit volgende bewijsstukken inleveren :
- documenten die bewijzen dat de activiteit heeft plaatsgehad (persartikels, affiches, uitnodigingen, enz.);
- een overzicht van alle aan de activiteit verbonden ontvangsten en uitgaven;
- een lijst met de namen van de deelnemers van de organiserende Izegemse vereniging of
organisatie, voor een organisatie in een partnerstad;
De uitbetaling gebeurt na de activiteit.

Artikel 10: aanvangsdatum
Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2018.
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