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Reglement voor de organisatie van de viering van 
de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap/Vlaanderen Feest! 

 

 

Doel 

Op de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap, ontstaan naar aanleiding van de herdenking van de Gulden 
Sporenslag op 11 juli 1302, wordt het bestaansrecht van de Vlaamse Gemeenschap gevierd. Dit reglement legt vast 
hoe de viering van deze feestdag jaarlijks georganiseerd wordt in onze gemeente.  
 

Organisatie 

 Cultuurraad Assenede ontvangt jaarlijks van Gemeentebestuur Assenede en van het secretariaat 
‘Vlaanderen Feest!’ een subsidie voor de organisatie van deze feestdag. De cultuurdienst dient de aanvraag 
in voor de subsidie in kader van het festiviteitenprogramma ‘Vlaanderen Feest!’. 

 De viering wordt jaarlijks georganiseerd in één van de deelgemeenten van Assenede. Er is een beurtrol die 
bepaalt welke deelgemeente aan de beurt is. Voor de beurtrol wordt de alfabetische volgorde gevolgd. 
Concreet betekent dit voor de volgende jaren: 2019: Bassevelde, 2020: Boekhoute, 2021: Oosteeklo,       
2022: Assenede en zo verder. 

 De cultuurraad is in samenwerking van met het Gemeentebestuur initiatiefnemer van deze viering, maar 
gaat voor de concrete voorbereiding, uitwerking en organisatie op zoek naar één of meer verenigingen die 
lid zijn van de cultuurraad, aan de plaatselijke feestcommissie of een andere vereniging binnen de aan de 
beurt zijnde deelgemeente. De cultuurraad stelt voor de organisatie van de festiviteiten een bedrag ter 
beschikking aan de organisatoren. 

 Indien er geen organisator gevonden wordt binnen de aan de beurt zijnde deelgemeente, wordt bekeken of 
er in een andere deelgemeente interesse is om iets te organiseren in het kader van dit reglement. Indien een 
deelgemeente zijn beurt overslaat, gaat het volgende jaar de alfabetische volgorde verder zoals voorzien. 
 

Voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de voorwaarden zoals opgesteld door het ‘secretariaat Vlaanderen Feest’. Meer 
praktische informatie rond de voorwaarden en werkwijze werden opgenomen in een draaiboek te verkrijgen bij de 
cultuurdienst. Door het volgen van dit draaiboek kan alles tijdig afgewerkt worden in functie van de subsidiëring. 
 

 De viering dient plaats te vinden in de periode die het secretariaat ‘Vlaanderen Feest!’ voorstelt, nl. van 1 tot 
en met 11 juli.  

 Op al het promotiemateriaal dienen verplicht minstens volgende logo’s meegenomen te worden: 
o Het campagnelogo ‘Vlaanderen Feest! Ter gelegenheid van 11 juli’ 
o De aanduiding ‘initiatief voor het feest van de Vlaamse Gemeenschap’ 
o Het logo van gemeente Assenede 
o Het logo van de gemeentelijke cultuurraad van Assenede 

 De organisatoren gebruiken de vlaggen en vlaggenmasten die door gemeente Assenede en/of de 
gemeentelijke cultuurraad ter beschikking gesteld worden. 

 Het is enkel toegestaan om officiële vlaggen van Vlaanderen (‘de Vlaamse Leeuw’, mét rode tong en rode 
klauwen) te gebruiken/op te hangen. 
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Werkwijze 

 Kandidaten doen een schriftelijk voorstel aan de cultuurdienst (cultuur@assenede.be) uiterlijk op 1 januari 
van het jaar waarin de viering plaatsvindt. 

Dit voorstel bevat volgende gegevens: 

o Een voorstel van cultureel programma  
Het cultureel programma mag allerlei vormen aannemen maar moet minimum 2 uur duren én moet 
voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Het voorstel vermeldt plaats, datum en aanvangsuur.  

 

o Een ontwerpbegroting 
- Deze vermeldt alle kosten zoals gage van de groep(en), sprekers, ..., inclusief de kosten voor 

huur materiaal of locatie, kosten van de plaatselijke organisatoren en/of evt. receptiekosten. 
- De kosten voor promotie (drukwerk als affiches, flyers en advertenties) worden bovenop het 

voorziene budget door de cultuurraad betaald (voor maximaal 1/10 van het totale budget). 
- SABAM en Billijke Vergoeding worden door de cultuurraad betaald bovenop het voorziene 

budget. De cultuurraad staat ook in voor de aanvraag en afhandeling hiervan. 
 

 Na bespreking deelt het bestuur van de cultuurraad schriftelijk mee aan de kandidaten met welke van de 
voorstellen men akkoord gaat. Er kan een samenwerking van twee of meerdere programma’s voorgesteld 
worden.  
 

 Na definitief akkoord van de cultuurraad kan de subsidie toegekend worden. Het definitief akkoord wordt  
uiterlijk op 1 april van het jaar waarin de viering plaatsvindt aan de kandidaten gecommuniceerd. 
 

 Uiterlijk 14 dagen voor de activiteit geeft de organisator het aantal vrijwilligers door aan cultuurdienst. 
 

 Uiterlijk op 14 augustus bezorgt de organisator volgende informatie aan de cultuurdienst: 
o Alle voor voldaan getekende onkostennota’s en facturen, samen met het ingevulde afrekeningsformulier 

voor de organisatie van de viering van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap/Vlaanderen Feest! 
o 2 foto’s van de festiviteiten waarop de vlaggen van ‘Vlaanderen Feest!’ en de Vlaamse Leeuw duidelijk 

zichtbaar geïntegreerd in het feest opgehangen zijn. 
o Een bewijs van 2 publicaties met de aankondiging van het programma van de viering en de logo’s zoals 

vermeld onder ‘voorwaarden’. 
         

Verzekering 

 De organisatoren zijn via de gemeente verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke 
aansprakelijkheid. De verzekeringspolis is te consulteren op de cultuurdienst en wordt tevens als bijlage 
aan het draaiboek toegevoegd. 

 Schade aan materieel moet bij een privé verzekeringsmaatschappij door een all-risk verzekering gedekt 
worden. De organisator dient zelf in te staan voor het afsluiten van dergelijke polis. 

 

Aanbevelingen 

 Voor optredens wordt het Nederlandstalige repertoire aanbevolen. 

 Tijdens het officiële gedeelte wordt het zingen van de Vlaamse Leeuw aanbevolen. 
 

Slotbepalingen 

 Indien niet aan de voorwaarden opgenomen in dit reglement wordt voldaan zal de subsidie 
teruggevorderd worden. 

 Het bestuur van de cultuurraad kan om uitzonderlijke redenen en met unaniem akkoord van het bestuur 
van deze regels afwijken. 

 Dit reglement gaat van kracht op 01.03.2019 na vaststelling in zitting van de gemeenteraad d.d. 
28.02.2019. 
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