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Artikel 1. Doelstelling. 
De gemeente verstrekt toelagen voor acties en activiteiten die georganiseerd worden in het kader van 

het project “Beveren Leeft” voor zover deze toelagen zijn ingeschreven en goedgekeurd in de 
begroting van het lopende dienstjaar. De toelagen kunnen worden toegekend tot zover het budget dit 

toelaat. Als het voorziene budget is opgebruikt, kunnen geen subsidies meer worden toegekend. 
Het project “Beveren Leeft” is een bundeling van krachten om een feestend, genietend en dynamisch 

Beveren op de kaart te zetten. De acties en activiteiten moeten het niveau van puur amusement 
overstijgen door een meerwaarde te bieden op gebied van volgende sleutelbegrippen: samenwerking, 
gemeenschapsvorming, kwaliteit, laagdrempeligheid en feestcultuur. 

 
Artikel 2. De aanvrager. 

Alle verenigingen en clubs, aangesloten bij een door de gemeente erkende adviesraad, komen in 
aanmerking. Verenigingen met een lokale werking en met de maatschappelijke zetel, gevestigd op het 
grondgebied van de gemeente Beveren komen eveneens in aanmerking. Afwijkingen kunnen 

toegelaten worden op voorstel van de werkgroep die een met redenen omkleed advies ter 

goedkeuring voorlegt aan het college van burgemeester en schepenen. 

 
Artikel 3. Procedure. 
De verenigingen doen schriftelijk ten minste 2 maanden voor de activiteit een aanvraag op het 

daarvoor voorziene formulier bij de leidende ambtenaar die door het college wordt aangeduid.  

Alle nuttige documenten worden door de aanvragende instantie toegevoegd teneinde de leidende 

ambtenaar een volledig inzicht te geven in de actie/activiteit. 
Het dossier wordt door de leidend ambtenaar voorgelegd aan de bevoegde werkgroep. Deze 

werkgroep onderzoekt de aanvraag en geeft een met redenen omkleed advies aan het college. De 

beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt binnen de dertig dagen aan de 

aanvrager meegedeeld. 
Afwijkingen kunnen toegelaten worden op voorstel van de werkgroep die een met redenen omkleed 

advies ter goedkeuring voorlegt aan het college van burgemeester en schepenen. 
 

Artikel 4. Erkenningcriteria. 

De criteria waaraan de toekenning van ondersteuning van de activiteit door de gemeente zullen 
getoetst worden, zijn: 

- gratis toegankelijkheid voor iedereen  

- locatie bij voorkeur in openlucht 
- medewerking en samenwerking met Beverse verenigingen 

- op- en aantreden van Beverse verenigingen en groepen 

- feestgehalte 

- link naar volkscultuur en gemeenschapsvorming 
- de meerwaarde op bestaande activiteit/evenement of de reguliere werking 

 
Artikel 6. Beperkingen. 
Commerciële activiteiten alsook activiteiten buiten het grondgebied van de gemeente komen niet in 

aanmerking voor ondersteuning binnen dit project. 
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Artikel 7. Ondersteuningsmogelijkheden door gemeente. 
De ondersteuning door de gemeente kan bestaan uit 

 
a. materieel en logistiek via gebruik en uitlening feestmateriaal conform het vigerend 

uitleenreglement. 
b. communicatie via overkoepelend programma en overzichtsfolder, persberichten, affichage op 

gemeentelijke uithangborden, bekendmaking via gemeentelijke publicaties. De 
informatiedienst kan activiteiten opnemen in gemeentelijke brochures en/of persberichten op 
voorwaarde dat zij voldoende input krijgt van de organisatoren zelf. Het ontwerpen en 

aanmaken van affiches, flyers en andere publicitaire communicatiemiddelen van de eigen 
acties zijn ten laste van de organisatoren. 

c. financieel. Met een verantwoordingsnota kunnen subsidies verstrekt worden. De grootte 
wordt afgewogen op basis van de erkenningscriteria (zie artikel 4), het verzorgingsgebied 
(lokaal, wijk, deelgemeente, gemeentelijk, bovengemeentelijk), het aantal deelnemers en 

verwachte aantal bezoekers/toeschouwers.  

 

De werkgroep legt haar advies ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 7. Promotie. 

De organisator verbindt zich ertoe het logo van de gemeente te vermelden op alle promotiemateriaal 

en communicatiemiddelen. 

Het logo van de gemeente Beveren wordt op alle communicatiedragers duidelijk zichtbaar en 
voldoende groot vermeld. 

 

Artikel 9. Evaluatie en betalingsmodaliteiten. 

Na de activiteit wordt – binnen de dertig dagen - een evaluatieverslag met het nodige 
promotiemateriaal aan de leidende ambtenaar overgemaakt. 

De organisator bezorgt aan de leidende ambtenaar een schriftelijke verklaring met vermelding van 
het rekeningnummer waarop de toegekende toelagen mogen gestort worden. 

De uitbetaling van de toegekende toelagen wordt uitgevoerd na goedkeuring van de uitgesplitste 

bedragen in de begrotingswijziging.    
In volgende gevallen wordt de subsidie niet uitbetaald: 

- als de subsidie niet aangewend werd voor het toegekende doel. 

- als de verantwoording niet of niet correct verstrekt werd. 
- als het project niet werd gerealiseerd. 

 

 

 
Meer informatie: 
Dienst Evenementen      
Gravenplein 8      
9120 Beveren      

Tel. 03 750 16 29      
evenementen@beveren.be 

mailto:evenementen@beveren.be

