
Reglement voor de subsidiëring van de dekenijwerking 
 

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2010 

Bekendgemaakt op 27 mei 2010 

 
Artikel 1 

Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de begroting van de Stad 
Gent, Dienst Feestelijkheden, begrotingsartikel 7630100/332-02 voor de subsidiëring 
van diverse verenigingen en projecten, kunnen subsidies toegekend worden aan 
dekenijen.  
 
Artikel 2 

Als centrale doelstelling voor het verenigingsleven, in het bijzonder voor de 
dekenijwerking en voor het beleid bij de ondersteuning van dit verenigingsleven, wordt 
de instandhouding van het sociaal-economisch weefsel en de bevordering of de 
uitbreiding ervan vooropgesteld. 
 
Artikel 3 

Om in aanmerking te komen voor subsidies naar aanleiding van een project of activiteit 
dienen de initiatieven aan deze centrale doelstelling te beantwoorden. Deze subsidies 
zijn niet cumuleerbaar met andere subsidies van de Dienst Feestelijkheden. Zo wordt de 
ondersteuning van dekenijen die actief participeren in de stadskermissen bv. apart 
behandeld door de Dienst Feestelijkheden. 
 
Artikel 4 

Enerzijds kunnen forfaitaire bedragen voorzien worden om de administratieve 
organisatie en kosten van de jaarwerking van een dekenij te ondersteunen. De 
opperdekenij ontvangt daartoe jaarlijks een forfaitair toelagebedrag en is 
verantwoordelijk voor de verdeling en administratieve afhandeling hiervan. Anderzijds 
kunnen verhoogde projecttoelagen voorzien worden indien de activiteit waarvoor de 
dekenij een financiële ondersteuning aanvraagt voldoet aan volgende criteria: 

a) De activiteiten dienen volledig gratis toegankelijk te zijn voor het publiek. 

b) De activiteiten dienen de betrokkenheid van de bewoners van de buurt te verhogen. 
Zij dienen programmaonderdelen te voorzien die de actieve deelname van de 
bewoners uit de lokale gemeenschap mogelijk maken. 

c) Het programma of de uitnodiging tot deelname aan de activiteiten dient bekend 
gemaakt te zijn bij de bewoners in de buurt of straat, bijvoorbeeld door bus aan 
busaankondiging. 

d) Het programma bevat voldoende diversiteit voor verschillende leeftijdscategorieën 
en/of doelgroepen. 

e) De aanvrager dient te kunnen aantonen dat ze actief met andere in de wijk 
aanwezige verenigingen en naburige dekenijen samenwerken in de voorbereiding 
en/of de concrete organisatie van de activiteiten. Indien dit niet lukt moet 
aangetoond worden dat dit effectief geprobeerd werd. 

f) Het verdient aanbeveling dat de organisatie zorgt voor een “proper” evenement. Het 
gebruik van recyclagematerialen moet mogelijk gemaakt worden (herbruikbare 
beker,…). 

 
Artikel 5 



Voor subsidiëring op basis van deze criteria komen in aanmerking: activiteiten die op 
het grondgebied van de Stad Gent plaats hebben. 
 
Artikel 6 

Voor de toepassing van dit reglement komen niet in aanmerking die initiatieven die 
opgezet zijn door een commerciële organisatie en die louter commerciële doeleinden 
nastreven. 
 
Artikel 7 

De aanvragende organisatie dient aan volgende administratieve voorwaarden te 
voldoen: 
 
1. haar zetel, secretariaat of domicilie hebben op het grondgebied van de Stad Gent 

2. voor de activiteit een boekhouding opmaken waarin geraamde en effectieve 
onkosten – uitgaven en inkomsten vermeld staan. De effectieve kosten moet 
bewezen worden door het voorleggen van de relevante facturen 

3. een eventuele controle van de Stad Gent inzake de activiteit en de boekhouding 
aanvaarden 

4. alle publicaties met betrekking tot de activiteit dienen de financiële ondersteuning 
door het stadsbestuur Dienst Feestelijkheden te vermelden, samen met een logo van 
de Stad Gent. 

 
Artikel 8  

De aanvrager dient zijn dossiers in te dienen bij de Dienst Feestelijkheden; uiterste 
datum tegen 24 september van het lopende jaar. 

De opperdekenij zal haar advies over de aard en het belang van de manifestatie en een 
eventuele financiële betoelaging verwoorden in een korte nota die bij het dossier 
gevoegd wordt. 

De Dienst Feestelijkheden zal definitief advies uitbrengen over de grootte van de 
financiële ondersteuning en zal de dossiers overmaken aan het college. 
 
Artikel 9 

Het college van burgemeester en schepenen zal een principiële beslissing nemen met 
betrekking tot financiële ondersteuning op advies van de Dienst Feestelijkheden en de 
opperdekenij. 
 
Artikel 10 

Het bedrag van de subsidie zal bepaald worden in functie van: 

a) het feit of de activiteit voldoet aan bovenvermelde criteria; 

b) het beschikbaar budget binnen het begrotingsjaar; 

c) de totale begroting van de activiteit en de omvang van de eigen investering van de 
organisator; 

d) eventuele door andere overheidsbesturen toegezegde financiële ondersteuning; 

e) extra – inspanningen, gedaan voor een propere en afvalarme realisatie van het 
project (eventueel via een convenant met Ivago). 

Het totale bedrag van de op basis van dit reglement toegekende subsidie zal nooit meer 
kunnen bedragen dan 50 % van de eigen investering. 
 
Artikel 11 



Indien de activiteit niet kan doorgaan of indien de subsidieaanvraag grondig werd 
gewijzigd geeft de aanvrager daarvan onverwijld kennis aan het stadsbestuur - Dienst 
Feestelijkheden. 
 
Artikel 12 

Ten onrechte uitgekeerde subsidies worden steeds door het stadsbestuur 
teruggevorderd. Het stadsbestuur behoudt zich het recht voor in het kader van de 
toekenning van de betreffende subsidie de boekhouding van de organisatie op te vragen 
en te laten controleren. 
 


