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Subsidiereglement - Clubcircuit

1. De gemeente voorziet in een tussenkomst van 50% in de uitkoopsom van artiesten die optreden in de
gelagzaal van één van de horeca-aangelegenheden of jeugdhuizen gesitueerd op het grondgebied van
de gemeente Ichtegem, tot uitputting van het op de begroting voorziene krediet.
2. De tussenkomst bedraagt maximaal 200 euro per dag en per evenement, ook al treden meerdere
artiesten op dezelfde dag op dezelfde plaats op.
3. Een horeca-aangelegenheid kan ten hoogste twee maal per jaar aanspraak maken op deze subsidie.
De aanvrager dient de permanente uitbater van het etablissement te zijn.
4. Eenzelfde groep kan slechts twee maal per jaar in aanmerking genomen worden voor een
gesubsidieerd optreden. De uitbater van de horeca-aangelegenheid dient zelf bij de groep te informeren
of zij nog in aanmerking komen.
5. Het optreden moet voor iedereen toegankelijk zijn, de toegangsprijs mag niet meer bedragen dan 5
euro. Het optreden moet het centrale gebeuren van de avond zijn en als autonoom worden beschouwd.
6. Op alle drukwerk dient de medewerking van het gemeentebestuur te worden vermeld.
7. De aanvraag gebeurt ten laatste zes weken voor de datum van het optreden, schriftelijk en via het
geijkte aanvraagformulier bij de dienst cultuur. Bij deze aanvraag wordt een kopie van het door beide
partijen ondertekende contract gevoegd. Aanvragen worden behandeld en subsidies toegekend in
volgorde van aanvraagdatum.
8. Uiterlijk binnen de maand na doorgang van het optreden wordt door de uitbater van de horecaaangelegenheid middels het geijkte formulier een ‘Verklaring op eer’ aan de dienst cultuur
overgemaakt, waar de ondergetekende bevestigt dat het optreden heeft plaatsgevonden tegen de
contractueel afgesproken voorwaarden. De dienst cultuur kan steeds toezicht uitoefenen op het
doorgaan van het programma en de waarachtigheid van de uitkoopsommen en toegangsprijs.
9. Op basis van het volledige dossier wordt dan door het college een beslissing tot uitbetaling genomen.
10. Alle correspondentie verloopt via de dienst cultuur, Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem.

