Stedelijk reglement voor ondersteuning
van jubilerende Brugse verenigingen
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1
Doelstelling
Dit reglement heeft de ondersteuning tot doel van Brugse verenigingen die een jubileum
van 25 jaar of een veelvoud daarvan vieren.
Artikel 2
Definities
Vereniging: een organisatievorm die bestaat uit een groep van mensen die vrijwillig en in
gemeenschapsvorm samenkomen voor een bepaald doel zonder hierbij een winstoogmerk
na te streven. Lidmaatschap tot de vereniging staat open voor alle geïnteresseerden.
Brugse vereniging: een vereniging die erkend is door het Brugse college van burgemeester
en schepenen en die op die manier dus een werking in Brugge kunnen aantonen OF een
niet-erkende vereniging waarvan de maatschappelijke zetel van de vereniging (of het adres
van de secretaris van een feitelijke vereniging of een Brugse afdeling van een
koepelvereniging) zich in Brugge bevindt sedert ten minste 10 jaar.
Artikel 3
Toepassingsgebied
Beroepsverenigingen, levensbeschouwelijke verenigingen, politieke verenigingen, syndicale
verenigingen en verenigingen in schoolverband vallen niet binnen het toepassingsgebied
van dit reglement. Het reglement voor jubilea van Brugse verenigingen is van toepassing op
de Brugse verenigingen die een correcte aanvraag indienen (zoals beschreven in artikel 5
van dit reglement) en die kunnen aantonen dat de vereniging 25 jaar (of een veelvoud
daarvan) bestaat zonder dat de werking binnen deze periode werd stopgezet.

Hoofdstuk 2 Ondersteuning

Artikel 4

Vormen van ondersteuning

A. Ontvangst door het stadsbestuur
De verenigingen die 25 jaar (of een veelvoud daarvan) bestaan, kunnen in het
jubileumjaar ontvangen worden door het stadsbestuur. De burgemeester of een
afgevaardigd lid van het college van burgemeester en schepenen ontvangt de leden van
de vereniging op het stadhuis. De jubilerende vereniging krijgt daar een receptie
aangeboden voor maximaal 150 personen.
B. Subsidie
Verenigingen die 25 jaar (of een veelvoud daarvan) bestaan, kunnen binnen de perken
van de stadsbegroting een toelage krijgen. Het bedrag van deze toelage wordt als volgt
vastgesteld:
25 jaar bestaan
50 jaar bestaan
75 jaar bestaan
100 jaar bestaan

500 euro
500 euro
500 euro
1.000 euro

Verenigingen die meer dan 100 jaar bestaan hebben bij elk veelvoud van 25 jaar
(behalve bij veelvouden van 100 jaar) opnieuw recht op een toelage van 500 euro. Bij
elk veelvoud van 100 jaar hebben de verenigingen recht op een toelage van 1.000€.
C. Stadsmateriaal
Verenigingen die 25 jaar (of een veelvoud daarvan) bestaan, hebben in de loop van het
jubileumjaar recht op logistieke ondersteuning volgens de voorwaarden en
modaliteiten bepaald in het stedelijk reglement uitleenbaar stadsmateriaal.
D. Zalen
Verenigingen die 25 jaar (of een veelvoud daarvan) bestaan, hebben in de loop van het
jubileumjaar eenmalig recht op het gratis gebruik van de stadsinfrastructuur (cfr. de
lijst in bijlage zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen)
voor zover deze beschikbaar is op het moment van de aanvraag. Het gebruik van een
zaal is beperkt tot één dag.
E. Aandenken
Verenigingen die 25 jaar (of een veelvoud daarvan) bestaan hebben recht op een voor
deze gelegenheid ontworpen aandenken.

Artikel 5
Procedure tot het toekennen van de ondersteuning
Uiterlijk op 31 oktober van het jaar waarin het jubileum plaatsvindt wordt het hiertoe
bestemde aanvraagformulier aan het college van burgemeester en schepenen gericht
samen met volgende bewijsstukken:
•
•
•
•

bewijs van het jaar van oprichting van de vereniging
bewijs dat de vereniging nog steeds actief is
bewijs dat die activiteiten van de vereniging ten goede komen aan de inwoners van
Brugge
bewijs dat de zetel (cf. art. 2) zich sinds ten minste 10 jaar in Brugge bevindt.

Laattijdige aanvragen worden niet behandeld.
Artikel 6
Uitbetaling van de subsidies
De subsidie wordt uitbetaald na goedkeuring van de aanvraag door het college van
burgemeester en schepenen en dit voor zover aan de procedurevoorwaarden werd
voldaan.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen
Artikel 7
Controle
Op elk moment kan de Stad bijkomende informatie opvragen of controles verrichten. Op
eenvoudig verzoek van het stadsbestuur, moet de aanvrager de gevraagde informatie
meedelen en/of, indien nodig, daarover verantwoording afleggen. Indien zou blijken dat
de vereniging bewust valse gegevens heeft verstrekt, kan het college van burgemeester en
schepenen de via dit reglement toegekende subsidie terugvorderen.
Artikel 8
Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2016 en heft de voorgaande reglementen voor
jubilea van verenigingen op.

