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SUBSIDIEREGLEMENT VOOR TOERISTISCHE ACTIVITEITEN/PROJECTEN 
AANGEVRAAGD DOOR VERENIGINGEN/PRIVATE RECHTSPERSONEN/STICHTINGEN 
MET ACTIVITEITEN IN DEINZE, SINT-MARTENS-LATEM EN ZULTE 
 
 
 
Artikel 1 
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de begroting, worden door de 
vzw V.V.V.-Leiestreek, aan de verenigingen/private rechtspersonen/stichtingen in haar 
toeristische regio subsidies verleend volgens de normen en voorwaarden, die hierna worden 
vastgesteld. De hier bedoelde verenigingen/private rechtspersonen/stichtingen worden 
hierna aangeduid onder de verzamelnaam ‘lokale organisatie’. 
 
Artikel 2 
Dit reglement is van toepassing voor de toekenning van subsidies aan de lokale organisatie, 
die meer bepaald activiteiten ontwikkelt op basis van één of meerdere onderstaande doelen, 
met uitzondering van initiatieven die kaderen in nationale activiteiten: 

- verhoging van de bekendheid en de uitstraling van de Oost-Vlaamse Leiestreek, 
vooral buiten het gebied van de gemeenten aangesloten bij de vzw V.V.V.-
Leiestreek; 

- bevordering van de bescherming en waardering van de monumenten, het 
natuurschoon, de kunstvoorwerpen, volkstraditie en folklore, en streekgastronomie. 

 
Artikel 3  
De organisatie moet bij haar schriftelijke aanvraag aantonen dat zij één van bovengenoemde 
doelen nastreeft in de realisatie van de actie. 
 
Tevens moet zij kunnen aantonen dat de subsidie nodig is. De begroting van het evenement 
met geraamde ontvangsten en uitgaven moet bij de aanvraag steken. 
 
Artikel 4 
De organisatie heeft een eigen bestuur en een eigen boekhouding en moet zelf instaan voor 
de organisatie en de promotie van haar activiteiten.  
 
Artikel 5 
De subsidies zijn financiële tegemoetkomingen vanwege de vzw V.V.V.-Leiestreek. De vzw 
V.V.V.-Leiestreek kan zelf beslissen om voor die acties/activiteiten/projecten die worden 
gesubsidieerd, zelf in te staan voor de opmaak en realisatie van het promotiemateriaal. Met 
eventuele gemeentelijke culturele toelagen wordt rekening gehouden. 
 
Artikel 6 
De subsidie moet schriftelijk aangevraagd worden vóór 15 november van het jaar dat de 
activiteit voorafgaat. Het model van formulier kan opgevraagd worden op het infokantoor. De 
aanvragen worden opgenomen in de basisbegroting van het volgende dienstjaar.  
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Artikel 7 

Maximum 40 % van de bijdragen-leden wordt besteed aan de subsidies, hierboven vermeld. 

Prioriteit wordt gegeven aan vernieuwende projecten. 

Artikel 8 

De wijze waarop de V.V.V.-Leiestreek zal gepromoot worden, wordt bij de schriftelijke 

aanvraag gevoegd. 

De bekendmaking van het evenement/activiteit langs een website, mailing, TV en radio en 
sociale media wordt meer gewaardeerd dan bekendmaking per affiche alleen. Bij elke van 
deze ‘bekendmakingsmiddelen’ is het logo en/of naam van de vzw V.V.V.-Leiestreek goed 
waarneembaar aanwezig.  
Om de medewerking visueel te accentueren op de manifestatie zelf kan de organisatie in 
overleg met het secretariaat eveneens beschikken over een pop-up, vlaggen en 
documentatiemateriaal, af te halen in het regionaal infokantoor. 
 
Artikel 9 
De toegekende subsidie wordt aan de organisatie uitbetaald op voorlegging van het ingevuld 
evaluatieformulier, bewijsexemplaren van de gedane promotie met vermelding van het totaal 
aantal exemplaren, een korte evaluatie en beeldmateriaal van de activiteit. Het laatste wordt 
gratis ter beschikking gesteld van de VVV voor promotioneel gebruik. 
Binnen zes maanden na het evenement/activiteit, moet het ‘bewijsmateriaal’ geleverd zijn om 
de toegekende financiële steun te bekomen. Na het verstrijken van die periode wordt de 
beloofde toelage niet meer uitbetaald. 
 
Artikel 10 
De Algemene Vergadering behoudt het beslissingsrecht tot het toekennen van de subsidie 
en de waarde ervan. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


