JUBILEUMSUBSIDIE
VRIJE TIJD
ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN
Dit reglement is van toepassing binnen het vrijetijdsbeleid van het lokaal bestuur Nijlen. Het reglement geldt
voor alle erkende Nijlense verenigingen.
ARTIKEL 2. DOEL
Met het reglement “jubileumsubsidie vrije tijd” wil lokaal bestuur Nijlen, binnen de voorziene budgetten, een
subsidie geven aan verenigingen die een jubileum vieren. Het reglement biedt tevens de mogelijkheid aan
verengingen om een ereteken uit te reiken aan vrijwilligers die zich onbezoldigd voor de verenigingen inzetten.
ARTIKEL 3. SUBSIDIEVOORWAARDEN & SUBSIDIEBEDRAG
Voorwaarden
De vereniging moet een aanvraag indienen samen met volgende bewijsstukken:
• Bewijs van het jaar van oprichting van de vereniging.
• Bewijs dat de vereniging nog steeds actief is op het moment van de aanvraag.
• Bewijs dat die activiteiten van de vereniging gericht is op de inwoners van Nijlen.
• Bewijs dat de hoofdactiviteit al minstens 10 jaar in Nijlen plaats vindt.
Subsidie of receptie
Subsidie
De vereniging viert haar 25-, 50-, 75- of 100-jarig bestaan, of meer dan 100 met een veelvoud van 25 jaar.
• 25 jaar bestaan: 250 euro
• 50 jaar bestaan: 300 euro
• 75 jaar bestaan: 350 euro
• 100 jaar bestaan: 400 euro
• 100 jaar + elk veelvoud van 25 jaar: 400 euro
Receptie
De vereniging kan, indien ze geen subsidie wensen, ook een receptie op het gemeentehuis vragen voor het
overeenstemmende bedrag (zie hierboven). Indien de vereniging graag meer leden uitnodigt, wat leidt tot een
totaalbedrag dat hoger ligt dan het voorziene bedrag, past de vereniging het resterende bedrag bij.
De praktische organisatie van de receptie is in handen van het lokaal bestuur.
Elke vereniging kan informeren bij het lokaal bestuur wat de kostprijs is voor een extra deelnemend lid. Het
lokaal bestuur legt per legislatuur de prijs is voor de recepties voor de jubilea vast.

ARTIKEL 4. ERETEKEN
Het lokaal bestuur kan een ereteken uitreiken aan leden van de vereniging die zich 15, 25 of 35 jaar en
vervolgens telkens om de 5 jaar voor de vereniging hebben ingezet.
Het ereteken is een gemeentelijke onderscheiding/aandenken, uitgereikt door een vertegenwoordiger van het
college van burgemeester en schepenen. De concrete afspraken met betrekking tot de uitreiking worden
gemaakt in overleg met de vereniging in kwestie.
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ARTIKEL 5. PROCEDURE
Aanvraag: jubileum en ereteken
De vereniging moet een digitaal aanvraagformulier invullen dat door het lokaal bestuur Nijlen ter beschikking
wordt gesteld.
Tijdens twee behandelmomenten, 31 mei en 31 oktober van elk kalenderjaar, worden de aanvragen verzameld.
Controle
Het lokaal bestuur Nijlen behoudt het recht om de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren.
Indien blijkt dat de aanvraag niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt de vereniging verder niet
meer in aanmerking en kan ze worden uitgesloten van andere subsidies en ondersteuning van het lokaal
bestuur.
Beslissing college
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de definitieve toekenning. De vereniging wordt door
het gemeentebestuur op de hoogte gebracht van de beslissing. Als het college beslist om de aanvraag niet goed
te keuren, krijgt de verenigingen binnen de twee maanden de reden van weigering meegedeeld.
ARTIKEL 6. INWERKINGTREDING & DUUR
Het reglement “jubileumsubsidie vrije tijd” treedt in werking vanaf de goedkeuring van de gemeenteraad en
loopt tot 31 december 2025.
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