
Reglement tot subsidiëring van activiteiten georganiseerd door 

middenstandsverenigingen 

 
 

Artikel 1. 
De gemeente verleent een toelage aan plaatselijke middenstandsverenigingen 
als tussenkomst in de financiële kosten van de door hen georganiseerde 
activiteiten en dit volgens de normen en voorwaarden hierna bepaald. 
 
Artikel 2. 
In dit reglement wordt het volgende verstaan onder: 
- middenstandsvereniging: meerdere zelfstandige handelaars, met een minimum 

van vijf, die zich verenigen om samen te werken; een actie- of werkgroep, 
een vereniging, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, oprichten om 
doelstellingen, in het kader van hun middenstandsactiviteiten, te 
verwezenlijken; 

- plaatselijk: een middenstandsvereniging waarvan de leden hun zelfstandige 
activiteit hebben in Lede. 

 
Artikel 3.  Aanvraag en toelagevoorwaarden 
Activiteiten georganiseerd door een plaatselijke middenstandsvereniging komen 
in aanmerking voor toekenning van een gemeentelijke toelage op voorwaarde 
dat: 
1. De actie van de plaatselijke middenstandsvereniging erkend wordt door het 

college van burgemeester en schepenen; 
2. De activiteit gepland wordt rond een duidelijk omschreven thema, 

doelgroep, straat, buurt of een regelmatig terugkerend evenement 
(Kerstmis, Pasen, enz …) en bijdraagt tot een aangename winkelsfeer en de 
aantrekkingskracht voor de klant vergroot; 

3. De geplande activiteit op voorhand, dit is ten laatste twee maanden voor de 
activiteit plaatsvindt, wordt gemeld aan het college van burgemeester en 
schepenen door middel van een “actiedocument” waarin volgende 
informatie wordt vermeld: 
• omschrijving van de te organiseren actie met vermelding van dag, uur, 

periode en plaats van het gebeuren; 
• de beoogde doelstellingen op korte of lange termijn; 
• lijst met naam, adres en telefoonnummer van de verantwoordelijke 

initiatiefnemers; 
• lijst met naam, adres en telefoonnummer van de deelnemende 

handelaars aan de actie; 
• in het geval van een feitelijke of vereniging met rechtspersoonlijkheid 

de oprichtingsakte en recente statuten; 
• een gedetailleerde raming van de kosten; 
• rekeningnummer waarop de toelage mag gestort worden; 

4. De activiteit geen uitgesproken commercieel karakter heeft zoals bv. een 
bal, tombola, wedstrijd met deelname tegen betaling.  Deze opsomming is 
niet beperkend en het college oordeelt over het al of niet uitgesproken 
commerciële karakter.  De deelname door de burger-klant aan deze actie 
dus steeds gratis is; er mag geen financiële vergoeding tot deelname 
gevraagd worden; 

5. Het logo van het gemeentebestuur afgebeeld wordt op eventuele publiciteit; 



6. Binnen 30 dagen na afloop van de actie een evaluatieverslag wordt bezorgd 
samen met de uitdrukkelijke vraag om tussenkomst in de gemaakte kosten.  
De facturen, bons, publiciteit en de bewijzen van betaling moeten 
bijgevoegd worden. 

 
Artikel 4. 
De toelage is een werkingssubsidie als tussenkomst voor kosten gemaakt bij het 
inrichten van activiteiten binnen het kader van het doel waarvoor de vereniging 
is opgericht. De kosten gemaakt voor publiciteit mogen maximaal één vierde van 
de totaal gemaakte kost bedragen. 
Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over de al of niet erkenning 
van de actie van de plaatselijke middenstandsvereniging en de uitbetaling van 
een toelage. 
 
Artikel 5.  Toekenning en bepalen van het bedrag der toelage 
Het bedrag van de toelage bedraagt maximum 25 % van de kosten gemaakt 
voor de hoger omschreven activiteit (artikel 3).  Het absolute maximum van de 
toelage is 1.000 euro. 
 
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de al of niet betaling 
van de toelage aan de betrokken plaatselijke middenstandsvereniging na 
beoordeling van de aanvraag tot toelage volgens de voorwaarden bepaald in 
artikel 3. 
 
Reeds door de gemeente betoelaagde uitgaven komen niet in aanmerking voor 
deze betoelaging. 
 
Artikel 6.  Betaling van de toelage 
Het bedrag van de toelage zal gestort worden op het rekeningnummer van de 
betrokken middenstandsvereniging vermeld op het actiedocument. 
 
Artikel 7. 
Elke aanvraag tot toelage van een plaatselijke middenstandsvereniging zal 
steeds ter kennis gebracht worden van de Middenstandsraad.  Het college van 
burgemeester en schepenen kan steeds besluiten op voorhand advies in te 
winnen van de Middenstandsraad. 
 
Artikel 8. 
De benodigde kredieten ter bestrijding van deze uitgaven zullen voorzien worden 
onder het artikelnummer 500/332-02 van de gewone dienst. 
 
 


