
 

GEMEENTERAAD: 25 juni 2021 
 

 
Subsidiereglement lokale 
muziekmaatschappijen 
 

 
Artikel 1. Doel 

 
Met dit subsidiereglement wil de stad Sint-Niklaas financiële 
ondersteuning verlenen aan de lokale muziekmaatschappijen en de 
samenwerking vastleggen. De vaststelling van het subsidiebedrag is 
geldig voor telkens een periode van 3 jaar, startende vanaf de 
goedkeuring door de gemeenteraad op 25 juni 2021. 
 

 
Artikel 2. Voorwaarden voor 
ontvankelijkheid 

 

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvrager 
aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 

 
 

• de hoofdzetel van de deelnemende muziekmaatschappijen 
moet op het grondgebied Sint-Niklaas zijn. 

• de subsidie is niet cumuleerbaar met andere stedelijke 
werkingssubsidies. 

• de subsidie wordt vastgelegd voor 3 jaar, op basis van het 
aantal spelende leden. De ledenlijst wordt bepaald door het 
aantal leden dat verzekerd is bij VLAMO. Deze lijst wordt 
driejaarlijks doorgegeven aan de dienst evenementen. 

• jaarlijks bezorgen de muziekmaatschappijen een 
werkingsverslag, een verantwoording van de middelen en 
indien van toepassing het programma van de jeugdopleiding. 

 
 
Artikel 3. Engagementen 
vanuit de lokale 
muziekmaatschappijen 
 
 

 
§ 1. De muziekmaatschappij verbindt zich tot het verzorgen van één 
verplichte opdracht en drie zomerconcerten in ruil voor de jaarlijkse 
subsidie: 

• de verplichte opdracht voor de twee harmonieën van Sint-
Niklaas is de opluistering van de plechtigheden van 1 en 11 
november. De toewijzing gebeurt jaarlijks volgens beurtrol.  

• voor de twee fanfares van de deelgemeenten Belsele en 
Nieuwkerken is dit respectievelijk de opluistering van de 
carnavalstoet in Belsele en statiekermis in Nieuwkerken. 

• data en plaats van de drie zomerconcerten zijn naar keuze 
van de muziekmaatschappijen. 

 



 

De afspraken aangaande deze verplichte opdrachten gebeuren 
steeds in overeenstemming met de dienst evenementen. 
 

Artikel 4. Bedrag 
financiële 
tegemoetkoming.  
 

§ 1. Lokale muziekmaatschappijen die voldoen aan de voorwaarden 
opgelijst in artikel 2, komen in aanmerking voor een jaarlijkse 
subsidie van 
 

• 1.000 EUR basissubsidie 
• 1.000 EUR bijkomende subsidie voor lokale 

muziekmaatschappijen met jeugdwerking 
• 50 EUR bijkomende subsidie per muzikant, op basis van de 

ledenlijst die aan VLAMO en de dienst evenementen wordt 
doorgegeven, voor zowel jeugd als volwassenen. 

 
§ 2. Lokale muziekmaatschappijen die voldoen aan de voorwaarden 
opgelijst in artikel 2, komen in aanmerking voor een financiële 
tussenkomst in autocarvervoer, met een maximum van 600 EUR per 
verplaatsing, bij optredens buiten het grondgebied. Deze 
tussenkomst wordt beperkt tot twee tussenkomsten per 
muziekmaatschappij over een tijdspanne van twee jaar (één 
ongebruikte verplaatsing is dus overdraagbaar). Elke aanvraag wordt 
apart voorgelegd aan het college. 
 
§ 3. Lokale muziekmaatschappijen die voldoen aan de voorwaarden 
opgelijst in artikel 2, komen in aanmerking voor het ter beschikking 
stellen van één autocar wanneer een muziekmaatschappij zich moet 
verplaatsen naar een deelgemeente voor zowel een zomerconcert, 
een verplichte als een bijkomende opdracht. 
 

 
Artikel 5. Bijkomende 
opdrachten vanuit de Stad 
Sint-Niklaas. 
 
 

 
§ 1.  De stad Sint-Niklaas wijst jaarlijks volgende bijkomende 
opdrachten toe aan een vergoeding van 600 EUR per opdracht: 
 

• opluistering nationale feestdag op 21 juli (volgens beurtrol) 
• opluistering Barbarafeest van de brandweer in december 

(volgens beurtrol) 
• opluistering opening Zonnefeestmarkt in Belsele in juli aan 

de Kon. fanfare Sinte-Cecilia-Belsele. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
§ 2. De stad Sint-Niklaas wijst jaarlijks volgende bijkomende 
opdrachten toe aan een vergoeding van 900 EUR per opdracht: 
 

• opluistering optocht ter gelegenheid van de Vredefeesten 
aan de Kon. harmonie De Kunstvrienden 

• opluistering plechtigheid oud-strijders in mei aan de Kon. 
soc. harmonie De Toekomst. 

 
De afspraken aangaande deze bijkomende opdrachten gebeuren 
steeds in overeenstemming met de dienst evenementen. 
 

  
Artikel 6. Procedure 
Aanvraag en bewijsstukken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1. De subsidie kan schriftelijk aangevraagd worden via het 
daarvoor voorziene aanvraagformulier. Dit kan worden gedownload 
via de website van het stadsbestuur of verkregen worden op de 
dienst evenementen. Dit dient jaarlijks te gebeuren. 
 
§ 2. Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet het 
aanvraagformulier volledig worden ingevuld.  
 
§ 3. Het ingevulde aanvraagformulier wordt ten laatste 1 april 
ingediend. 
 
De muziekmaatschappijen bezorgen: 

- driejaarlijks de ledenlijst bekend bij VLAMO 
- jaarlijks een werkingsverslag, uiterlijk tegen 1 april, met 

vermelding van de activiteiten (tijdstip en aantal deelnemers) 
van het voorbije jaar 

- jaarlijks het programma van de jeugdopleiding (voor 
muziekmaatschappijen met jeugdwerking). 

 
 
Artikel 7. Controle en 
sancties 
 
 
 
 
 

 
Elke aanvrager moet zich onderwerpen aan eventuele controles of 
vragen om toelichting. Indien uit onderzoek blijkt dat een aanvrager 
onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan dit leiden tot geheel of 
gedeeltelijk verlies of in voorkomend geval terugbetaling van de 
subsidie. 
 

 
Artikel 8. Beslissingstermijn 
 
 

 
Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing 
over de aanvraag uiterlijk de vierde zitting volgend op de indiening 
van de aanvraag.  
 



 

 
Artikel 9. Uitbetaling 
 

 
§ 1. De uitbetaling gebeurt via een overschrijving op de post- of 
bankrekening van de aanvrager.  
 
§ 2. De in het aanvraagformulier ingevulde financiële gegevens zijn 
bindend, tenzij anders wordt gemeld voor het tijdstip van 
uitbetaling. 
 

 
Artikel 10. Communicatie 
 

 
§ 1. Het subsidiereglement wordt gepubliceerd op de website van de 
stad. 
 
§ 2. De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de 
beslissing van het college. 
 
§ 3. De stad Sint-Niklaas verbindt zich ertoe de zomerconcerten via 
diverse stedelijke kanalen mee te promoten. 
 

  
Artikel 11. Algemene 
bepalingen 
 

Alle betwistingen aangaande onderhavig reglement worden 
beslecht door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Dit reglement kan jaarlijks worden geëvalueerd.  
 
Het reglement treedt in werking op 1 juli 2021. 

 


