Reglement voor ondersteuning van Brugse
feestcomités
vastgesteld door de gemeenteraad op 26 juni 2018, gewijzigd 28 april 2020
(aanpassing bedrag in art. 7, tweede lid, A)
gecoördineerde tekst bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 29
april 2020

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Doelstelling
Dit subsidiëringsreglement heeft de ondersteuning van de erkende Brugse feestcomités tot doel bij het
uitvoeren van hun kernopdracht: het organiseren van feestelijkheden en evenementen in het deelgebied waarop hun werking van toepassing is.
Artikel 2. Toepassingsgebied
Het reglement voor subsidiëring van Brugse feestcomités is van toepassing op de erkende Brugse
feestcomités die aan de hieronder opgesomde voorwaarden voldoen.
Artikel 3. Definitie
Onder erkende Brugse feestcomités worden de plaatselijke verenigingen (feitelijke vereniging of vzw)
verstaan die in nauwe samenspraak met de stad instaan voor de organisatie van lokale feestelijkheden en evenementen in de Brugse deelgebieden. Deze activiteiten hebben het versterken van de
lokale samenhorigheid en het gemeenschapsgevoel tot doel. De deelgebieden zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assebroek,
Dudzele,
Koolkerke,
Kristus-Koning,
Lissewege,
Male,
Sint-Andries,
Sint-Jozef,
Sint-Kruis,
Sint-Michiels,
Sint-Pieters,
Zeebrugge en
Zwankendamme

(cf. kaart in de bijlagen).
Artikel 4. Verkiezingen
Per deelgebied komt maximaal één feestcomité in aanmerking voor erkenning. Om voldoende inspraak per deelgebied te garanderen staat een feestcomité in principe open voor alle geïnteresseerden
en dient het bestuur van het feestcomité om de zes jaar verkozen te worden, dit tussen januari en
juni in het jaar volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Het resultaat van de verkiezingen (het nieuw samengestelde bestuur) moet doorgegeven worden aan het stadsbestuur.
Het bestuur moet ten minste bestaan uit een voorzitter en een secretaris en/of een penningmeester.
De zetel van het feestcomité (in geval van een vzw) of de hoofdverblijfplaats van de voorzitter of
secretaris (in geval van een feitelijke vereniging) bevindt zich in Brugge.
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HOOFDSTUK 2 : ERKENNING ALS BRUGS FEESTCOMITÉ

Artikel 5. Voorwaarden tot erkenning als Brugs feestcomité
Elk Brugs feestcomité heeft als opdracht om op het deelgebied festiviteiten en/of plechtigheden te
organiseren die toegankelijk zijn voor alle inwoners van dat deelgebied. Waar het dat nodig of nuttig
acht, kan het college van burgemeester en schepenen met feestcomités overeenkomsten sluiten die
de uitvoering van die opdracht(en) nader regelen.
Per deelgebied komt maximaal één feestcomité in aanmerking voor erkenning.
Om de erkenning als Brugs feestcomité te bekomen en te behouden, moet de betrokken vereniging
voldoen aan alle hierna volgende voorwaarden:
1. haar doelstelling als feestcomité, zoals hiervoor gedefinieerd in hoofdstuk 1, op een nietcommerciële en consequente wijze in haar programma realiseren;
2. een werking van minstens één jaar kunnen aantonen op het ogenblik van de aanvraag;
3. een uit minstens drie meerderjarige personen bestaand democratisch verkozen bestuur
hebben, waarvan minstens twee woonachtig zijn in Brugge;
4. het verkozen bestuur moet minstens bestaan uit een voorzitter, een secretaris en/of een
penningmeester;
5. in geval van een feitelijke vereniging moet de voorzitter of de secretaris woonachtig zijn in
Brugge;
6. in geval van een vzw moet de maatschappelijke zetel van de vereniging in Brugge gevestigd
zijn;
7. het Nederlands als eerste taal hanteren bij publieke manifestaties.
Om haar erkenning te behouden, moet het feestcomité jaarlijks een dossier met recente bewijsstukken tot staving van haar culturele activiteiten (zie artikel 8) indienen vóór de opgelegde datum.
Het stadsbestuur oordeelt of de voorwaarden vervuld zijn om te worden erkend als Brugs feestcomité.
Het laat zich hierin bijstaan door de Stedelijke Culturele Raad.
Het college van burgemeester en schepenen verleent of weigert de erkenning als Brugs feestcomité.

HOOFDSTUK 3 : SUBSIDIE VOOR BRUGSE FEESTCOMITÉS

Artikel 6. Voorwaarden voor subsidiëring
Enkel Brugse feestcomités die erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen zoals
bepaald in artikel 5 van dit reglement en die 6-jaarlijks verkiezingen organiseren volgens de voorwaarden bepaald in artikel 3 van dit reglement, komen in aanmerking voor subsidiëring als Brugs
feestcomité.
Gesubsidieerde feestcomités worden uitgesloten van andere vormen van subsidiëring door Stad Brugge wat betreft hun kernopdracht.
In alle gedrukte publiciteit en informatie over gesubsidieerde activiteiten moet Stad Brugge steeds
vermeld worden, aan de hand van het officiële stadslogo1.
Artikel 7. Berekening subsidie
Elk erkend feestcomité dat aan de voorwaarden voor subsidiëring voldoet, ontvangt een jaarlijkse
subsidie van het stadsbestuur.
De berekening van de individuele subsidies van de feestcomités gebeurt als volgt:
A. Van het totale op de begroting voorziene budget krijgt elk erkend feestcomité een basissubsidie van [1.200] €.
B. Het Feestcomité Zeebrugge krijgt daar bovenop een bijzondere subsidie van 9.750 € voor het
organiseren van zomeractiviteiten in de maanden juli en augustus.

1

Het officiële stadslogo kan steeds digitaal opgevraagd worden bij de stad .
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C. Na aftrek van de in artikel 7A en 7B vermelde bedragen, wordt het resterend bedrag evenredig verdeeld, in functie van de inwonersaantallen van de respectieve deelgebieden.
D. Voor de in artikel 7C bedoelde verdeling, wordt rekening gehouden met de officiële door het
stadsbestuur verstrekte inwonersaantallen van 1 januari van het lopende kalenderjaar.
E. De totale individuele subsidie van elk erkend feestcomité wordt bepaald door de som van de in
artikel 7 A, B en C bepaalde bedragen.
De feestcomités kunnen deze financiële ondersteuning aanvullen met andere middelen, waaronder
eigen inkomsten uit activiteiten die ze organiseren binnen het deelgebied.
Om dubbele subsidiëring te vermijden, kunnen andere organisatoren geen subsidies vanwege het
stadsbestuur bekomen voor activiteiten waarvan een feestcomité (mede-)organisator is, tenzij het
feestcomité in zijn bewijsstukken (cfr. artikel 8) duidelijk aangeeft dat een bepaalde deelactiviteit van
bijvoorbeeld de gemeentefeesten niet bekostigd worden door dat feestcomité.
Artikel 8. Procedure tot het toekennen van een subsidie
Elk jaar zendt het stadsbestuur in het eerste kwartaal een aanvraagformulier, inclusief de aanvraag
tot uitbetaling naar de zetel van de vereniging. Deze formulieren moeten behoorlijk ingevuld en
vergezeld van de nodige bewijsstukken (overzicht activiteiten kalenderjaar eventueel aangevuld met
persberichten, flyers…) vóór 1 oktober toekomen bij het stadsbestuur.
Een werkjaar valt samen met een kalenderjaar. De subsidie wordt uitbetaald uiterlijk in december van
het jaar van indiening van de aanvraag en dit voor zover aan de voorwaarden van dit reglement werd
voldaan. De uitbetaling gebeurt na ontvangst van de aanvraagformulieren inclusief alle bewijsstukken.

HOOFDSTUK 4 : ONDERSTEUNING VOOR BRUGSE FEESTCOMITÉS

Artikel 9. Gebruik stadsmateriaal
Brugse feestcomités hebben recht op logistieke ondersteuning volgens de modaliteiten en voorwaarden die bepaald zijn in het Stedelijk reglement voor ontleenbaar stadsmateriaal.
Artikel 10. Gebruik stadszalen
Elk erkend feestcomité kan gratis gebruik maken van stadsinfrastructuur (cfr. de lijst in bijlage zoals
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen) en dit volgens beschikbaarheid op het
moment van de aanvraag.
Het gratis gebruik van de stadszalen is voor alle erkende feestcomités beperkt tot twee activiteiten
per jaar. De organisatie van de jaarlijkse feestelijkheden binnen het deelgebied (gemeentefeesten)
geldt als één van deze activiteiten. De stadszalen kunnen voor maximum twee jaar in de toekomst
worden aangevraagd.

HOOFDSTUK 5 : VERZEKERING

Artikel 11. Verzekering van medewerkers, deelnemers en toeschouwers
Alle medewerkers, deelnemers en toeschouwers van activiteiten georganiseerd door de Brugse
feestcomités in opdracht van Stad Brugge zijn verzekerd via de stedelijke polis “verzekering algemene
burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand van steden en gemeenten – bijzondere bepalingen”.
Alle medewerkers van de feestcomités zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen via de polis
“arbeidsongevallen” van het stadsbestuur.
Het feestcomité bezorgt het stadsbestuur vóór aanvang van de festiviteiten en/of plechtigheden een
overzicht van alle personen die werken in opdracht van het feestcomité (inclusief vrijwilligers). Het
overzicht vermeldt naam en adres van de betrokkenen.
Bij nalatigheid riskeert het feestcomité de tussenkomst van de verzekering via de BA-polis van het
stadsbestuur te verliezen. Het stadsbestuur bezorgt het overzicht aan de verzekeraar via de bevoegde
stadsdienst.
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HOOFDSTUK 6 : SLOTBEPALINGEN

Artikel 12. Controle
Op elk moment kan Stad Brugge 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. Wanneer misbruik wordt vastgesteld, kan het college van
burgemeester en schepenen de subsidies van het betreffende jaar terugvorderen en/of de erkenning
al dan niet tijdelijk intrekken. Wanneer betrokkene weigert de gevraagde informatie te geven, vervalt
de erkenning.
Artikel 13. Advies en beslissing
De beslissing tot erkenning en subsidiëring wordt genomen door het college van burgemeester en
schepenen. Het college van burgemeester en schepenen wordt hierbij bijgestaan door de Stedelijke
Culturele Raad. In geval van twijfel, betwisting, vermoeden van valsheid of van andere onregelmatigheden is dit advies verplicht.
Artikel 14. Inwerkingtreding
Deze aangepaste reglementstekst vervangt met dadelijke ingang die, vastgesteld in gemeenteraadszittingen van 23 november 2015 en 27 juni 2017.

----
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Kaart deelgebieden
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Zalen die door feestcomités gratis bekomen kunnen worden cfr. art. 10 van het stedelijk reglement
voor ondersteuning van Brugse feestcomités
Een feestcomité die aan alle voorwaarden voldoet van het stedelijk reglement voor ondersteuning van
Brugse feestcomités kan, zoals vermeld in artikel 10 van dit reglement, voor twee activiteiten per jaar
gratis gebruik maken van één van onderstaande zalen :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultuurzaal Daverlo
De Polder
De Zorge
Gemeenschapshuis Sint-Kruis
Gemeenschapshuis Zeebrugge
Joseph Ryelandtzaal
Scharphout
Wijkcentrum Xaverianen
Zeven Torentjes
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