
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Art 1 Met ingang van 1 januari 1980 verleent gemeente Beveren een toelage aan elke  
 plaatselijke vereniging die haar 25 jarig bestaan of een veelvoud ervan viert, als ze 
 voldoet aan de volgende voorwaarden : 

a) in de gemeente actief zijn op een van de volgende gebieden:  materieel, 

        lichamelijk, geestelijk, maatschappelijk, ruimtelijk en cultureel welzijn; 

 

b) voor de verenigingen die aangesloten zijn bij een van plaatselijke adviesraden, 

moet er een gunstig advies gegeven worden door de raad waaronder de 

vereniging ressorteert; 
 

 

 
Art.2 Deze toelagen worden als volgt bepaald: 

  

• 25-jarig bestaan 125 EUR 

• 50-jarig bestaan 250 EUR 

• 75-jarig bestaan 250 EUR 

• 100-jarig bestaan 250 EUR 

• enz… 

 

 Voor verdere jubilea per schijf van 25 jaar (bvb. 125-, 150-jarig bestaan, enz.) 
 ordt de subsidie op 250 EUR gehouden. 

 

 

Art.3 Naast deze betoelaging kan het schepencollege de jubilerende vereniging officieel ontvangen. 
Het college blijft met de uitvoering van die opdracht belast (recepties, enz.) 

 

 

Art.4 Worden uitdrukkelijk uitgesloten voor betoelaging : 
a) Verenigingen die op een of andere wijze al een toelage van de gemeente 

ontvingen met betrekking tot dezelfde viering als waarvoor de aanvraag gebeurt; 

 

b) Alle politieke verenigingen, d.w.z. alle verenigingen die tot een politieke partij 
behoren of er rechtstreekse bindingen mee hebben; 

 

c) Alle verenigingen die uit de jubileumviering inkomsten ontvangen die aan de 

manifestatie een winstgevend karakter verlenen; 
 
 
Art. 5 De aanvraag tot het bekomen van de toelage moet schriftelijk gericht worden aan het  

  college van Burgemeester en schepenen en dit minstens drie maanden voor de viering, 

    



 

 

Volgende stukken moeten toegevoegd worden aan de aanvraag: 
 

      a) kopie van een document (bv. stichtingsakte) waaruit de oprichtingsdatum van 

          de vereniging blijkt; 

 
      b) een summier verslag (max. 1 blz.) van de activiteiten georganiseerd door de 

 vereniging van het jaar voor de aanvraag; 
 

d) een gedetailleerd programma van de viering als bewijs dat de aangevraagde toelage 
gebruikt wordt voor het organiseren van een manifestatie die past in de werking van de 
jubilerende vereniging (cultuur, sport, sociaal, jeugd, …). De toelage mag in geen geval 

gebruikt worden voor het bekostigen van maaltijden, geschenken, en dergelijke 
eventueel bijkomende uitgaven. 

 
 

Art. 6 De uitbetaling van de toelage volgt in de loop van het begrotingsjaar waarin het jubileum 

gevierd wordt. Alle betwistingen in verband met de toekenning van de toelage worden 
geregeld door de gemeenteraad. 

 

 
Art. 7 De uitvoering van deze beslissing is afhankelijk van de goedkeuring door 

                de hogere overheid van het daartoe bestemd krediet dat jaarlijks op de gemeente- 
                begroting wordt uitgetrokken. 

  

 

Art; 8 Afschrift in tweevoud van deze beslissing voor kennisgeving aan de gouverneur van de 
 provincie toe te sturen. 
 

________________________________________________ 

 
Door de gemeenteraad goedgekeurd op 19 december 1980 

 
 

 
 


