REGLEMENT JUBILEUMSUBSIDIE 2022 – VLAMO ANTWERPEN

VLAMO Antwerpen vzw wenst aangesloten verenigingen* die in 2022 een jubileum**
vieren, een jubileumsubsidie toe te kennen. De subsidie wordt uitgekeerd in de vorm
van een geschenkbon met een waarde van € 250. Deze jubileumsubsidie wordt
enkel toegekend bij een jubileum van de bij VLAMO geregistreerde hoofdgroep, en
bijgevolg dus ook drager van het lidmaatschapsnummer.
Deze geschenkbon kan gebruikt worden voor de aankoop van bladmuziek of
orkestmateriaal in de door VLAMO Antwerpen vzw aangeduide handelszaken.
Verenigingen die in 2022 een jubileum vieren dienen dit ten minste 2 maanden voor
de viering aan te vragen op het trefpunt in Westerlo via het insturen of doormailen
van het ingevuld formulier “Aanvraag Jubileumsubsidie”. De postdatum of het tijdstip
van verzenden, geldt als bewijs.
Je kan het formulier telefonisch of via e-mail aanvragen bij de trefpuntmedewerkster
van VLAMO Antwerpen in Westerlo.
Op het formulier dien je aan te geven of je voor een geschenkbon “bladmuziek” of
een geschenkbon “orkestmateriaal” kiest.
Je dient ook op te geven welke feestelijkheden rond dit jubileum door uw vereniging
georganiseerd worden. De geschenkbon wordt dan door een vertegenwoordiger van
VLAMO Antwerpen tijdens die plechtigheid overhandigd.
Een vereniging die een subsidie ontvangt van VLAMO-centraal volgens het
reglement “ Ondersteuning van Jubileumfestivals”, kan geen aanspraak maken op de
jubileumsubsidie vanuit VLAMO ANTWERPEN.
Dit reglement is enkel geldig voor de verenigingen die in 2022 een jubileum vieren en
kan niet als een verworven recht voor de daaropvolgende jaren beschouwd worden.
Enkel de Raad van Bestuur van VLAMO Antwerpen VZW is bevoegd over het al dan
niet toekennen van de subsidie.
Dit reglement werd goedgekeurd in de Raad van Bestuur d.d. 11/08/2021

*
**

Aangesloten vereniging = in orde met het lidgeld
Jubileum = 25 jaar (of een veelvoud ervan) bestaan
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