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Advies ontwerp subsidiereglement van socio-culturele en sportieve 
evenementen. 

Geachte

Het Dagelijks Bestuur van de KCR heeft dit ontwerp besproken op de vergadering 
van maandag 28 september 2015.

Het ontwerp wordt over het algemeen positief onthaald. Het is  duidelijk en 
transparant. Er is duidelijk over nagedacht en het ontwerp zit goed ineen. Het 
reglement is zeer financieel georganiseerd, maar het laat ruimte om experimenten te 
stimuleren. Mooie evenementen groeien vaak vanuit geïnspireerde individuen die 
durven iets nieuws opzetten en het project kunnen laten uitgroeien tot een volwassen
evenement. 

Er zijn wel wat praktische bezwaren : 

- Soms hanteren jullie moeilijk meetbare criteria 
vb. uitstraling voor Kuurne?

Kwaliteit is subjectief, soms relatief in een bepaalde niche.
We zien voorlopig zelf geen alternatieve criteria en hopen dan ook dat de 
beoordelaars hun werk zo objectief mogelijk kunnen doen o.b.v. de beschreven 
‘meetelementen’.

- Dit is een reglement voor zowel cultuur- als sportevenementen. Het lijkt ons nogal 
afgestemd op het culturele en onze bezorgdheid is dat dit moeilijk voor de 2 
domeinen kan toepasbaar zijn. Bepaalde afwegingen zijn heel anders. 
Sportevenementen zullen waarschijnlijk moeite hebben met de bijkomende 
erkenningsvoorwaarden. We hopen dat het bestuur dit voldoende heeft ingeschat en 
dat sportevenementen wel degelijk hun plaats vinden in dit reglement.

Waar wij het moeilijk mee hebben, is dat kleinere projecten die niet voldoen aan de 
criteria om een evenement te worden, uit de boot zullen vallen. Na 2 keer 



organiseren kunnen ze geen beroep meer doen op een projectsubsidie en dan 
kunnen ze ook niet meer terugvallen op andere reglementen. We vinden dat een 
gemeente ook nog de taak heeft om te investeren in kleinschalige projecten en die 
dus ook moet ondersteunen.  We stellen daarom voor om eventueel een klein 
forfaitair bedrag te voorzien.

Een andere opmerking is dat er wel een financiële controle is achteraf, maar er zou 
ook een of andere vorm van inhoudelijke evaluatie moeten ingevoerd worden. Als 
men in zijn programma zaken belooft, maar niet realiseert, moet dit toch kunnen 
vastgesteld en bijgestuurd worden voor men nog eens gesubsidieerd wordt voor 
ditzelfde evenement. 

Omdat dit voorstel duidelijk samenhangt met andere reglementen ( vb. 
projectsubsidiereglement), dringen wij er bij het bestuur op aan om die andere 
reglementen meteen op dit evenementenreglement af te stemmen en aan te passen.

Er kwam van de grotere wijkcomités ook een bezorgdheid dat zij nu volledig vallen 
onder de straat- en buurtcomités. Dit is echter een vlak reglement (max € 80,00 per 
jaar voor een straatfeest met eten), zonder gradaties en dat is niet realistisch. Er zijn 
ook in de straat- en buurtcomités wezenlijke verschillen, gaande van 1 x per jaar een 
nieuwjaarsreceptie doen voor 10 gezinnen tot 3 grotere activiteiten per jaar voor bijna
50 à 60 gezinnen. Die verschillen worden onvoldoende naar waarde geschat. Ook dit
reglement zal dus dringend moeten herzien worden.

Wij hopen u hiermee van dienst geweest te zijn.

Met vriendelijke groeten

Beatrijs Leconte
Voorzitter CR


