REGLEMENT voor de organisatie van de viering van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap - 2014.10.23

p/a cultuurdienst
Kasteelstraat 1-3
9960 Assenede
09 341 90 88
cultuur@assenede.be

REGLEMENT voor de organisatie van de viering van
de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap / Vlaanderen Feest!
Dit reglement is gebaseerd op de huidige praktijkervaring en heeft tot doel de wijze vast te leggen waarop jaarlijks
de vieringen van de Vlaamse Gemeenschap georganiseerd worden.

Doel
Op deze feestdag, ontstaan naar aanleiding van de herdenking van de Gulden Sporenslag op 11 juli 1302, wordt het
bestaansrecht van de Vlaamse Gemeenschap gevierd.

Organisatie
De viering van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap in Assenede gebeurt jaarlijks en dit beurtelings in één van
de deelgemeenten in deze volgorde: Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo
De viering mag plaats vinden op 10 of 11 juli. Deze viering wordt georganiseerd door de cultuurraad in
samenwerking met het Gemeentebestuur.
De cultuurraad ontvangt van de gemeente en de organisatie van Vlaanderen Feest! jaarlijks een subsidie voor de
organisatie van deze feestdag.

Voorwaarden en werkwijze
De cultuurraad vertrouwt de organisatie toe aan één of meerdere verenigingen die lid zijn van de cultuurraad, de
plaatselijke feestcommissie of een andere organisatie uit de aan beurt zijnde deelgemeente en stelt hiervoor een
budget ter beschikking van deze organisatoren (ter indicatie: in 2012 was het budget 4.000,- euro).
Kandidaten doen een schriftelijk voorstel aan de voorzitter van de cultuurraad uiterlijk op 1 januari van het jaar
waarin de viering plaatsvindt.
Dit voorstel bevat volgende gegevens:


Een voorstel van cultureel programma.
Dit cultureel programma mag allerlei vormen aannemen, moet minimum twee uren duren, moet voor
iedereen gratis toegankelijk zijn en vermeldt plaats, datum en aanvangsuur van het gebeuren.



Een ontwerpbegroting.
Deze vermeldt alle kosten zoals gage van de groep(en), sprekers, ..., inclusief de kosten voor huur
materiaal of locatie, de kosten van de plaatselijke organisatoren en/of eventuele receptiekosten.
De kosten voor drukken van affiches en flyers en het plaatsen van advertenties worden bovenop het
voorziene budget door de cultuurraad betaald (voor maximaal 1/10 van het totale budget).
Verzekeringen, Sabam en Billijke Vergoeding worden aangevraagd en afgehandeld door de cultuurraad
en worden bovenop het voorziene budget door de cultuurraad betaald.
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Verzekering
De organisatoren zijn via de gemeente tegen lichamelijke ongevallen verzekerd. Gelieve het aantal
vrijwilligers uiterlijk 14 kalenderdagen voor de start van de activiteit door te geven aan de gemeentelijke
cultuurdienst.
Voor de burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.) heeft de gemeente een polis bij Ethias, die ook deze
activiteit dekt.
Schade aan materieel moet bij een privé verzekeringsmaatschappij door een all-risk verzekering gedekt
worden. Polis tijdig ter betaling aan de cultuurraad voor te leggen.



Beslissing
Na bespreking deelt het bestuur van de cultuurraad schriftelijk en gedetailleerd aan de organisatoren
mee over welk voorstel men akkoord gaat.
Er kan ook een samenwerking van twee of meerdere programma’s voorgesteld worden.
Na definitief akkoord (uiterlijk op 1 april van het jaar waarin de viering plaatsvindt) kan pas met de
eigenlijke organisatie begonnen worden.



Randvoorwaarden.
Deze gemeentelijke realisaties komen in aanmerking voor het festiviteitenprogramma ‘Vlaanderen
Feest!’. De cultuurraad zal de feestcheques dienaangaande aanvragen.
Alle voor voldaan getekende onkostennota’s en facturen dienen samen met het ingevulde
afrekeningsformulier ( formulier voor de organisatie van de viering van de feestdag van de Vlaamse
Gemeenschap / Vlaanderen Feest!) vóór 15 augustus aan de cultuurraad te worden bezorgd.
De organisatoren bezorgen eveneens twee foto’s van het feest waarop de vlaggen van ‘Vlaanderen
Feest’ duidelijk zichtbaar geïntegreerd in het feest opgehangen zijn.
Het is enkel toegestaan om officiële vlaggen van Vlaanderen (‘de Vlaamse Leeuw’, mét rode tong en
rode klauwen) te gebruiken/op te hangen. Indien andere dan de officiële leeuwenvlaggen worden
gebruikt kan en zal de subsidie teruggevorderd worden.
Een bewijs van minimum twee publicaties, met de aankondiging van het programma van de viering,
voorzien van het logo ‘Vlaanderen Feest’.
De organisatoren gebruiken de vlaggen en vlaggenmasten die door gemeente Assenede en/of de
gemeentelijke cultuurraad ter beschikking gesteld worden.

De kosten voor het cultureel gedeelte van het programma moeten minimaal 70% van het toegekende budget
vertegenwoordigen.
Alle deelgemeenten zullen om de beurt kunnen beschikken over hetzelfde budget.
Voor optredens wordt het Nederlandstalige repertoire aanbevolen.
Tijdens het officiële gedeelte wordt het zingen van de Vlaamse Leeuw aanbevolen.
Dit reglement gaat in voege op 01.11.2014, na goedkeuring door de gemeenteraad.
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23.10.2014
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