Gemeentelijk reglement tot subsidiëring voor het
inhuren van een bewakingsfirma bij jongerenfuiven
Artikel 1 – Algemene bepalingen
De gemeente Sint-Gillis-Waas verleent jaarlijks, binnen de perken van de kredieten voorzien
op de goedgekeurde gemeentebegroting, een subsidie voor het inhuren van een
bewakingsfirma bij het organiseren van jongerenfuiven door verenigingen, die door
gemeente Sint-Gillis-Waas zijn erkend.

Artikel 2 - Definities
Onder ‘jongerenfuif’ wordt begrepen een voor het publiek vrij toegankelijke dansgelegenheid
in een zaal of in openlucht georganiseerd door jongeren, die deel uitmaken van een
vereniging, voor jongeren.
Onder ‘bewakingsfirma’ wordt in dit reglement begrepen elke rechtspersoon of natuurlijke
persoon die een activiteit van toezicht op en controle van personen uitoefent op verzoek van
een vereniging met het oog op het verzekeren van de veiligheid voor het publiek op
toegankelijke plaatsen. Deze controle dient vergund en erkend te zijn door de minister van
Binnenlandse Zaken.

Artikel 3 - Toepassing
Een vereniging kan maximum voor één jongerenfuif per jaar gesubsidieerd worden in het
kader van het inhuren van een bewakingsfirma.
Er wordt geen subsidie verleend als de organisator onder de naam van een vereniging een
fuif organiseert waarbij de kosten en baten niet ten laste of ten goede zijn van de vereniging.

Artikel 4 – Indienen gegevens jongerenfuif
Ten minste vier weken vóór de aanvang van de fuif dient de vereniging aan het college van
burgemeester en schepenen volgende gegevens in:
•

een duidelijke omschrijving van de jongerenfuif (naam van de fuif, doel,
doelgroep, plaats en datum).

Artikel 5 – Indienen subsidieaanvraag
De aanvraag voor subsidiëring tot het inhuren van een bewakingsfirma moet uiterlijk acht
weken na de organisatie van de jongerenfuif ingediend worden bij het college van
burgemeester en schepenen.

De subsidies worden uitbetaald na het voorleggen van:
•
•
•

•

een kopie van het contract met de bewakingsfirma en een bewijs van
erkenning van de firma door de minister van Binnenlandse Zaken
een bewijs van betaling van de bewakingsfirma en
de namen, adres en geboortedatum van twee meerderjarige personen die
gevolmachtigd werden als verantwoordelijke inrichters om de subsidie in
ontvangst te nemen
het rekeningnummer waarop de subsidie wordt gestort

Artikel 6 – Subsidiebedrag
De gemeentelijke subsidie bedraagt de helft van de bewezen kosten voor het inhuren van
een bewakingsfirma met een maximum van 400 euro per jaar.

Artikel 7 – Controle en sancties
Het college van burgemeester en schepenen kan ten allen tijde controle laten uitvoeren op
de besteding van de subsidie.
Als blijkt dat een vereniging onjuiste of valse gegevens heeft verstrekt en daardoor ten
onrechte subsidie heeft gekregen, kan het college van burgemeester en schepenen de
voorziene subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen en deze tijdelijk of definitief uitsluiten
van de voordelen van dit reglement.

Artikel 8 – Opheffingsbepaling
Dit subsidiereglement vervangt de vorige versie van het subsidiereglement. Dit
subsidiereglement treedt in werking met ingang van 8 juli 2005.

