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REGLEMENT  
ONDERSTEUNING VAN JUBILEUMFESTIVALS 

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 26 februari 2013 

Jubileumfestivals zijn publieksgerichte activiteiten waarbij er geen beoordeling 
door een vakjury gebeurt. Ze richten zich per definitie op een ruim publiek. 

VLAMO kan de organisatie van jubileumfestivals ondersteunen met een bedrag 
van maximum 1.000 euro per manifestatie, voor zover er wordt voldaan aan de 
volgende criteria: 

1. Het festival wordt georganiseerd door een vereniging, aangesloten bij 
VLAMO, ter gelegenheid van een verjaardag van de oprichting van de 
vereniging. De ondersteuning kan slechts verleend worden vanaf het 
25-jarig bestaan, of een veelvoud van 25 jaar. 

2. Aan het festival moeten ten minste vijf groepen deelnemen (de 
jubilerende vereniging inclusief), met een voldoende regionale 
spreiding – groepen uit andere gemeenten dan die van de 
organiserende groep. Met uitzondering van eventuele groepen uit de 
Waalse of Duitstalige Gemeenschap en buitenlandse groepen, moeten 
de deelnemende groepen lid zijn van VLAMO. 

3. Ten minste 1/5de van de deelnemende groepen moet uit een andere 
instrumentale discipline komen (denk aan bv. vier hafa-korpsen en 
één strijkensemble).  
De volgende disciplines komen daarbij in aanmerking:  

harmonie (concertband) – fanfare – brassband – accordeon – 
drum, percussie, show, pipers – majotwirl – bigband – 
strijk-, toets- en tokkelinstrumenten – blaaskapellen 

Deze opsomming is niet limitatief. De deelnemende groepen moeten 
uit ten minste negen uitvoerders bestaan. 

4. Alle deelnemende groepen moeten als dusdanig bij VLAMO bekend 
zijn; hetzij als hoofdgroep, hetzij als subgroep (meer info hierover via: 
ledenadministratie@vlamo.be). Subgroepen die samen met hun 
hoofdgroep optreden op het festival, worden niet meegeteld als 
aparte groep. 

5. De financiële tussenkomst door VLAMO bedraagt 1.000 euro en 
wordt, op basis van een schuldvordering, betaald aan de 
organiserende groep. 

6. Alleen groepen/verenigingen die lid zijn van VLAMO komen in 
aanmerking voor de ondersteuning. 

7. De aanvraag tot ondersteuning gebeurt, in functie van de opmaak van 
de begroting van VLAMO, uiterst op 15 oktober van het jaar 
voorafgaand aan het festival. 

8. De aanvraag wordt ingediend bij de Raad van Bestuur van de 
provinciale VLAMO-geleding. Die zal grondig onderzoeken of aan de 
hierboven geformuleerde criteria wordt voldaan. Nadien wordt een 
positief of negatief advies gegeven aan de Raad van Bestuur van 
VLAMO, die tegen 31 december van het lopende jaar (en binnen de 
mogelijkheden van de begroting) de uiteindelijke beslissing neemt. 
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