
Goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 7 september 2021. 

 
 

Reglement eventsubsidie 

 

Art. 1 - Algemene bepalingen. 
Het gemeentebestuur wil aan de hand van deze subsidie ondersteuning bieden bij events en fuiven 
die plaatsvinden op het grondgebied Moerbeke en gericht zijn op de jeugd van Moerbeke. 
 

Art. 2 – Definitie. 
- Event: is een één of meerdaagse gebeurtenis met de jeugd als doelpubliek, die verplaatsbaar is 

en waarbij muziek, kunst, cultuur, sport, religie, wetenschap of een combinatie van deze centraal 
staat. Een event is publiek toegankelijk en maakt geen deel uit van de gewone werking van een 
(jeugd-)vereniging. 

- Fuif: is een event waar erkende security aanwezig is. 
- Jeugd: personen tot en met dertig jaar, of een deel van die bevolkingsgroep. 
- Erkende jeugdvereniging: groepsgericht sociaal-cultureel initiatief waar een groep jongeren in de 

vrije tijd aan deelneemt onder gekwalificeerde begeleiding: 

• deze groep min. 10 jeugdactiviteiten per jaar organiseert; 

• die hoofdzakelijk doorgaan op grondgebied Moerbeke; 

• dit gespreid over minstens 6 maanden. 
 

Art. 3 – Voorwaarden. 
Je kan aanspraak maken op deze subsidie als je voldoet aan volgende voorwaarden. 
- Event is openbaar en vindt plaats op grondgebied Moerbeke-Waas. 
- Georganiseerd voor jeugd. 
- Event is aangevraagd via het evenementenformulier van Moerbeke-Waas. 
 
Specifieke voorwaarde Fuif: 
- Aanvrager maakt gebruik van erkende security tijdens de fuif. 
 

Art. 4 – Procedure aanvraag. 
De aanvraag voor de eventsubsidie moet uiterlijk binnen 3 maanden nadat het event heeft 
plaatsgevonden digitaal ingediend worden bij de jeugddienst via jeugd@moerbeke.be. 
 
Een aanvraag bestaat uit. 
- Ingevuld aanvraagformulier (zie website). 
- Flyer / poster fuif met vermelding logo “Moerbeke Jeugd”. 
- 3 sfeerfoto’s die kunnen gedeeld worden via sociale media. 
- Aantoonbare kosten gelinkt aan het event (Onkostennota + facturen op naam van het event). 
 
Specifieke voorwaarde fuif: 
- Factuur bewakingsfirma. 
 
De jeugddienst beoordeelt de aanvraag zodra deze volledig is en geeft feedback binnen 4 weken na 
indienen. 
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Art. 5 – Voordeel. 
Algemene ondersteuning. 
Ongelimiteerd aantal aanvragen van onderstaande ondersteuning. 
- Materiële ondersteuning (nadarhekkens, noodverlichting, …) in samenspraak met 

jeugdconsulent. 
Volledige lijst met materiaal kan u vinden via het e-loket op de gemeentelijke website. 

- Logistieke ondersteuning: informatie over reglementering bij organisatie event, communicatie 
met technische dienst… 

- Communicatieve ondersteuning: bedeelronde flyers door gemeente bij zelfstandige in overleg 
met de jeugdconsulent, promotie op social media met o.a. Facebookpagina “Moerbeke Jeugd”… 

 
Financiële ondersteuning. 
- Maximaal 1 aanvraag per jaar per organisator, met uitzondering van erkende jeugdverenigingen 

waarvoor maximaal 2 aanvragen per jaar geldt. 
- Event. 

• 50% van de gemaakte kosten met een maximum van €150 / event (in functie van de 
ingediende onkostennota). 

- Fuif. 

• 50% van de gemaakte kosten met een maximum van €150 / fuif (in functie van de 
ingediende onkostennota). 

• €300 / fuif (beperkt tot maximum van factuurbedrag bewakingsfirma). 
 

Art. 6 – Controle en sancties. 
De jeugddienst of het college van burgemeester en schepenen kan steeds controle laten uitvoeren 
op de geldigheid van de aanvraag. De subsidies zullen pas uitbetaald worden wanneer de aanvrager 
voldoet aan de voorwaarden beschreven in het subsidiereglement. 
 

Art. 7 – Overdracht subsidies. 
Indien geen aanvragen worden ingediend of het jaarlijks vast te stellen bedrag is niet volledig 
aangewend, dan wordt het saldo overgedragen naar de werkingssubsidie van het huidige 
werkingsjaar. 


