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REGLEMENT TOELAGEN CULTURELE PROJECTEN 

 

Artikel 1.-Binnen de perken van de kredieten elk jaar voorzien op de goedgekeurde 
gemeentebegroting, worden voor culturele projecten  toelagen verleend op basis van 
onderhavig reglement. De uitbetaling van de toelagen gebeurt in het jaar dat de activiteit 
plaatsvindt. 
 
Artikel 2.- Deze toelagen kunnen aangevraagd worden door de Lummense gemeentelijke 
adviesraden, Lummense verenigingen aangesloten bij één van de gemeentelijke 
adviesraden, en de Lummense  onderwijsinstellingen.  
 
Artikel 3.- De toelagen worden toegekend voor culturele projecten die publiek toegankelijk 
zijn. Worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten: jubilea van verenigingen en  projecten voor 
leden en hun familieleden. 
 De projecten moeten minstens één van de onderstaande kenmerken vertonen: 
- een uitstraling bezitten buiten de grenzen van de gemeente (regionaal, nationaal, 
internationaal); 
- een vernieuwend en/of experimenteel karakter bezitten; 
- de uitstraling van de gemeentelijke culturele instellingen bevorderen door ondersteunende 
initiatieven; 
- de educatieve culturele werking en cultuurspreiding bij specifieke doelgroepen 
bevorderen; 
- de daadwerkelijke samenwerking van het cultureel verenigingsleven in de hand werken; 
De grootte van het toelagebedrag bedraagt maximum 1.500,00 EUR.  
 
Artikel 4.- Elke aanvraag tot betoelaging dient indien mogelijk  2 maanden  voor het project 
plaatsvindt, en steeds binnen die termijn dat een advies van de Bestuurscommissie 
Oosterhof mogelijk is, schriftelijk ingediend te worden op de Dienst vrije tijd,  
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen. 
 
De aanvraag  moet volgende gegevens bevatten: 

 naam van de initiatiefnemende vereniging 

 naam, adres en telefoonnummer van de projectverantwoordelijke 

 een omschrijving van het project met de praktische gegevens van het project: datum, 
plaats, toegangsprijzen,… 

 een gedetailleerde begroting van alle voorziene inkomsten en uitgaven 
Een standaarddocument kan bekomen worden op de dienst vrije tijd of gedownload worden 
via de website  www.lummen.be 
 
Artikel 5.- Elke aanvraag wordt voorgelegd aan de Bestuurscommissie Oosterhof. De 
Bestuurscommissie Oosterhof stelt binnen de bepalingen van dit reglement een advies op 
betreffende het al dan niet aanvaarden van de aanvraag en betreffende de grootte van het 
subsidiebedrag.  Het College van Burgemeester en Schepenen neemt de definitieve 
beslissing betreffende de betoelaging van het project na ontvangst van het advies van de 
Bestuurscommissie en motiveert haar beslissing aan de Bestuurscommissie als het advies 
niet wordt gevolgd.  
 
 
 

http://www.lummen.be/
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Artikel 6.- Indien een activiteit door overmacht niet kan plaatsvinden kan de 
Bestuurscommissie Oosterhof het College van Burgemeester en Schepenen adviseren de 
toelage deels of volledig te annuleren. 
 
Artikel 7.- Indien het project betoelaagd wordt, dient promotiedrukwerken rond het project 
het logo van de gemeente Lummen te vermelden. Eventueel kunnen stickers met het logo 
tegen kostprijs op de Dienst Vrije Tijd bekomen worden. 
  
Artikel 8.-De controle op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik 
worden uitgeoefend door het College van Burgemeester en Schepenen of zijn afgevaardigde. 
 
Artikel 9.-De begunstigden worden geheel vrijgesteld van de verplichtingen, opgelegd door 
de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en de aanwending 
van sommige toelagen , zonder dat zij evenwel ontslagen worden van de verplichting volgend 

 
 
Artikel 10.-Dit reglement is van toepassing voor de aanvragen voor evenementen die 
doorgaan vanaf 01/01/2022. 
 
 


