Reglement podiumactiviteiten ingericht door culturele verenigingen
Art. 1 Dit reglement wil podiumactiviteiten ingericht door verenigingen aangesloten bij de
cultuurraad ondersteunen met een financiële toelage. Het doel is om de mogelijkheden van
de culturele verenigingen te vergroten en zo de gemeenschapsvorming en de spreiding van
culturele activiteiten in Bilzen te bevorderen.

Art. 2 Om in aanmerking te komen voor deze toelage, dienen de podiumactiviteiten aan volgende
voorwaarden te voldoen:
Podiumactiviteiten met een artistieke prestatie of handelend over een culturele materie.
Het kan gaan om (indicatieve opsomming):
- muzikanten, zangers, solisten, orkesten of koren
- theater, toneel, straattheater of stand-up comedy
- poppenkast, goochelaar, circusact of clown
- sprekers over een culturele materie (kunst, erfgoed, geschiedenis,…)
Podiumactiviteiten uitgevoerd door een te betalen artiest.
Meerdaagse culturele activiteiten of festivals worden als één podiumactiviteit behandeld.

Art. 3 Voor deze toelage komen volgende activiteiten niet in aanmerking:
- vormingsactiviteiten, lessen, lessenreeksen of cursussen
- info-avonden, demonstraties, workshops of kooklessen
- kinderanimatie in de vorm van grime, springkastelen of speeltuigen
- actes de présence zonder artistieke prestatie
- gelegenheidssprekers met een andere dan een culturele inhoud
- activiteiten door eigen leden of door een (onder)deel van de eigen vereniging of door
een zustervereniging uit dezelfde overkoepelende organisatie
- commerciële activiteiten waarbij de hoofdbedoeling is om winst te maken (fuif, bal,
eetfestijn, kermis, kienavond, …)

Art. 4 De middelen hiervoor voorzien binnen het budget van de stad Bilzen wordt verdeeld in vier
gelijke delen, waarvan telkens één deel per kwartaal wordt aangewend.
Indien er binnen een kwartaal een overschot is, wordt dit automatisch overgeheveld naar
het volgende kwartaal.
Indien het bedrag binnen een kwartaal ontoereikend is, zullen de beschikbare middelen
procentueel verdeeld worden over de verschillende aanvragen.

Art. 5 De toelage wordt berekend op basis van de uitkoopsom van de artiest op het podium en de
eventuele auteursrechten (bijvoorbeeld SABAM). De toelage bedraagt maximaal de helft
van deze kosten met een maximum van 750 euro.
Meerdere aanvragen van een culturele vereniging zijn mogelijk, maar de totale toelage voor
een culturele vereniging bedraagt maximum 750 euro per jaar.

Art. 6 De aanvraag voor een toelage dient schriftelijk ingediend te worden bij dienst cultuur,
minstens één maand voor de aanvang van de activiteit d.m.v. het daartoe bestemde
formulier, volledig ingevuld en ondertekend.

De aanvragen worden door de dienst cultuur verzameld en 4 keer per jaar ter goedkeuring
voorgelegd aan het schepencollege. De beslissing van het schepencollege wordt door de
dienst cultuur meegedeeld aan de vereniging.

Art. 7 Ten laatste één maand na afloop van de podiumactiviteit wordt bewijsmateriaal van de
gedane kosten ingediend bij de dienst cultuur.
Als bewijsmateriaal wordt aanvaard:
- de factuur of het contract van de artiest
- de factuur van de auteursrechten
- bewijs van overschrijving
- bewijs van betaling (met minstens de gegevens en handtekening van de artiest /
ontvanger)
Pas na indiening en goedkeuring van de bewijzen, wordt de toelage definitief toegekend
door het college van burgemeester en schepenen op advies van de dienst cultuur.
De toelage bedraagt maximum de principieel toegekende toelage op basis van de
aanvraag. Indien de bewezen kosten kleiner zijn dan de principieel toegekende toelage,
dan zal slechts de helft van de bewezen kosten betoelaagd worden.
Bij annulering van de podiumactiviteit wordt er geen toelage uitbetaald.
Deze toelage is niet combineerbaar met een ondersteuning via het reglement
projectsubsidie.
Een toelage voor een bepaalde podiumactiviteit betekent geen zekerheid voor een toelage
voor een gelijkaardige activiteit in de toekomst.

Art. 8 In de bekendmaking van de betoelaagde podiumactiviteit wordt de stad Bilzen vermeld als
ondersteunende partner of wordt het logo van de stad Bilzen afgebeeld.

Art. 9 Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
reglement.

