
 

 

             

 

    SUBSIDIEREGLEMENT HARELBEEKSE JEUGD 

    HOOFDSTUK 6: EVENEMENTSUBSIDIES 

    Vastgelegd door de gemeenteraad op 15.07.2013, aangepast op 21.12.2015 

6.2 Subsidie Jeugdmuziekfestival 

Artikel 6.2.1 Doel van het reglement 

De subsidie jeugdmuziekfestival heeft als doel het ondersteunen en stimuleren van het organiseren van 

Jeugdmuziekfestivals voor de Harelbeekse jongeren.  

Artikel 6.2.2 Begunstigden 

Volgende organisatoren komen in aanmerking voor de subsidie jeugdmuziekfestival:  

 Elk erkend Harelbeeks jeugdinitiatief 

 Elke groep van minimaal 3 personen waarvan minstens de helft Harelbeekse jongeren zijn en 

minstens 2 personen meerderjarig zijn.  

 

Artikel 6.2.3 Voorwaarden 

Het jeugdmuziekfestival moet aan volgende voorwaarden voldoen alvorens in aanmerking te komen voor de 

subsidie jeugdmuziekfestival.  

 Het Jeugdmuziekfestival moet gericht zijn op de jeugd. Het evenement moet open staan voor 

iedereen. Dit alles moet blijken uit de gevoerde publiciteitscampagne.  

 Het Jeugdmuziekfestival moet zich situeren binnen de vrije tijd van kinderen en jongeren.  

 Het jeugdmuziekfestival moet minstens 4 muziekgroepen en/of soloartiesten per dag programmeren 

en minstens 4 uren duren tussen de start van het eerste optreden tot het einde van het laatste 

optreden.  

 Het jeugdmuziekfestival moet plaatsvinden op Harelbeeks grondgebied.  

 De organisator dient voor de duur van het jeugdmuziekfestival voor voldoende toezicht en bewaking 

te zorgen. Het toezicht dient gehouden te worden op het terrein, maar ook in de directe omgeving. Dit 

kan via een interne ploeg vrijwilligers of via een externe erkende securityfirma. Het toezicht dient in 

ieder geval door minimum 2 personen te geschieden. De aard en de omvang van het toezicht moeten 

in redelijke verhouding staan tot de grootte en aard van het jeugdmuziekfestival. Indien er niet 

gewerkt wordt met een externe security-firma, dan moeten de namen van de vrijwillige personen die 

zullen instaan voor de bewaking minstens 30 dagen voor de aanvang van het jeugdmuziekfestival 

gemeld worden aan de lokale politie die dit ter goedkeuring voorlegt aan de Burgemeester. 

Vrijwilligers die de bewaking op zich nemen moeten op een herkenbare wijze uitgerust worden. Als  
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het jeugdmuziekfestival plaatsvindt in Jeugdcentrum TSAS, dient de organisator zich te houden aan het 

huishoudelijk reglement van het Jeugdcentrum. 

 Op alle publiciteitsmateriaal moet het logo van de stad Harelbeke geplaatst worden, rekening 

houdend met de bepalingen van de stedelijke huisstijl.  

 

Artikel 6.2.4 Beperkingen 

De betoelaging van een jeugdmuziekfestival via dit reglement kan niet gecumuleerd worden met een andere 

betoelaging van de stad Harelbeke en/of zijn adviesraden.  

Eenzelfde organisator kan slechts één maal per jaar een toelage krijgen op basis van dit reglement.  

Artikel 6.2.5 Subsidiebedrag 

De subsidie bestaat uit volgende onderdelen:  

 De helft van alle gemaakte en bewezen kosten aangaande geluidsversterking en belichting met een 

maximum van € 500.  

 Alle voor het jeugdmuziekfestival gemaakte en bewezen promotiekosten met een maximum van       

€ 200.  

 

Artikel 6.2.6 Procedure 

De subsidieaanvraag dient twee weken voor het jeugdmuziekfestival schriftelijk bij de jeugddienst te 

gebeuren op het daartoe bestemde aanvraagformulier.  

Ten laatste 3 maanden na afloop van het jeugdmuziekfestival moet de organisator een werkingsverslag 

indienen bij de stedelijke jeugddienst. Dit werkingsverslag omvat een korte omschrijving van het verloop van 

het jeugdmuziekfestival, een financieel verslag met bijgevoegde betalingsbewijzen (facturen, rekeningen…) 

en alle publiciteitsmateriaal met betrekking tot het jeugdmuziekfestival.  

Het definitieve subsidiebedrag wordt op basis van de ingediende betalingsbewijzen vastgelegd door het 

College van Burgemeester en schepenen.  

Artikel 6.2.7 Tekort aan krediet 

Bij tekort aan krediet zal het in de lijst van toegestane werkingssubsidies voorzien subsidiebedrag aangepast 

worden bij de eerstvolgende budgetwijziging en/of in het eerstvolgende budget en dit tot beloop van het 

totale, werkelijk uit te keren subsidiebedrag. In die omstandigheden zal de uitbetaling uitgesteld worden tot 

het ogenblik dat de gemeenteraad het bijkomend krediet voorzien heeft in de lijst van de toegestane 

werkingssubsidies.  

 


