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Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Cultuur
10. TUSSENKOMST VERVOERKOSTEN BIJ WERELD- OF EUROPEES MUZIEKCONCOURS
Gelet op het feit dat muziekverenigingen die participeren aan een wedstrijd van een Europees of
wereldlijk niveau vaak extra onkosten hebben;
Gelet op het feit dat het gemeentebestuur het belangrijk vindt dat muziekverenigingen deelnemen aan
zulke activiteiten;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 oktober 2007 en van 31
januari 2008.
BESLUIT: goedgekeurd met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 6 onthoudingen (VLD).
artikel 1:
Aan de muziekverenigingen die participeren aan een Europese of wereldlijke wedstrijd wordt een bedrag
voorzien als ondersteuning in het vervoer.
artikel 2:
De muziekvereniging die participeert aan de wedstrijd doet op voorhand een schriftelijke aanvraag voor
tussenkomst in de onkosten aan het college van burgemeester en schepenen. Hierin vermelden zij de
correcte naam en het rekeningnummer van de muziekvereniging alsook de volledige naam, locatie en
datum van de wedstrijd waaraan zij deelnemen.

artikel 3:
Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wordt aan de aanvragende
muziekvereniging een bedrag van hun bewezen onkosten gestort met een maximum van 350 euro.
artikel 4:
De muziekvereniging kan slechts 1x per werkjaar (september tot augustus) een beroep doen op deze
tussenkomst.
artikel 5:
De nodige kredieten hiervoor worden jaarlijks voorzien in de begroting onder artikelnummer 762
06/332/02.
artikel 6:
Afschrift van dit besluit over te maken aan de gemeenteontvanger.
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