Dienst Sport en Jeugd Mechelen
Stedelijk reglement inzake de ondersteuning
van jonge organisatoren tijdens Corona
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 november 2020
Artikel 1 - Doel
Stad Mechelen wil binnen haar werking jongerencultuur aanmoedigen. Daarom worden binnen de perken
van de werkingsmiddelen van Stad Mechelen uitzonderlijk subsidies voorzien om organisatoren te ondersteunen met het organiseren van evenementen onder de geldende Corona-maatregelen. hiermee wordt
vermeden dat jongeren die initiatieven nemen met verliezen opgezadeld zullen worden & zorgt dit anderzijds voor een relance van activiteiten in de stad.

Artikel 2 - Definities
•
•
•

doelgroep: Mechelaars tussen 16 en 30 jaar
jongerencultuur : inspelen op de leefwereld van de jongeren met aandacht voor diverse cultuuruitingen (muziek, graffiti, dans, fotografie, film, ….)
Activiteit: Evenement met een duidelijke doelstelling en een vooropgestelde tijdsafbakening

Artikel 3 - Aanvrager
•
•
•
•
•
•

Het project kan door zowel een individu, groep jongeren, jeugdwerkorganisatie,… georganiseerd
worden.
Commerciële entiteiten, vennootschappen en erkende socio-culturele verenigingen kunnen hier
geen aanspraak op maken.
De aanvrager heeft recht op 2 projectsubsidies per kalenderjaar.
De aanvrager is jonger dan 30 jaar.
Indien de organisator minderjarig is, dient de aanvrager meerderjarig te zijn en te beschikken over
een eigen rekening.
De aanvrager dient woonachtig te zijn in Mechelen.

Artikel 4 - Criteria
•
•
•
•
•
•
•
•

De activiteit is gericht naar jongeren zoals vermeld in artikel 2
De activiteit moet plaatsvinden op grondgebied van Stad Mechelen.
De activiteit moet plaatvinden in de vrije tijd van de doelgroep.
De activiteit moet toegankelijk zijn voor alle jongeren ongeacht etnische, ideologische of filosofische achtergrond
De activiteit moet plaatsvinden voor 31 december 2021
Op de promo-middelen moet het beeld van 2800 leeft geplaatst worden
De totale inkomsten (zonder subsidie) mogen max. 50 % lager liggen dan de uitgaven.
Minstens de helft van de geprogrammeerde artiesten zijn afkomstig uit Mechelen

Artikel 5 - Aanvraagprocedure
•
•

•

De aanvraag dient te gebeuren voor 31 oktober 2021.
De aanvrager dient het aanvraagformulier minstens 30 kalenderdagen voor de aanvang van het
project in te vullen. Deze aanvraag wordt ingediend via een online formulier op de website van stad
Mechelen. Bij de aanvraag wordt een realistische begroting met duidelijke vermelding van de uitgaven (staven via offertes) en inkomsten (raming) bijgevoegd. Gebruik hiervoor de standaarddocumenten die terug te vinden zijn via de website.
Indien het project niet kan plaatsvinden of wijzigt, deelt de aanvrager dit onmiddellijk mee aan Stad
Mechelen.

Artikel 6 – Subsidies
•

Deze subsidie kan enkel gebruikt worden om vaste kosten te dragen. Onder vaste kosten wordt
verstaan: huur van locatie & noodzakelijke infrastructuur, uitkoopsom van artiesten, huur licht- en
geluidsinstallatie, auteursrechten, billijke vergoeding, verzekeringen en vergunningen, aankoop materiaal voor naleving Corona-maatregelen.

•

Bij gebruik van subsidies voor de uitkoopsom van artiesten dient minstens de helft van de bezetting
Mechels te zijn (dit wil zeggen, minstens de helft van de groepsleden is woonachtig te Mechelen).
Een sterke link met Mechelen is ook toegestaan mits motivatie.

•

Per aanvraag kan er een maximum bedrag van 750 euro uitgekeerd worden binnen de subsidie. Dit
bedrag wordt onderverdeeld in 3 secties:
- Tussenkomst in vaste kosten met maximum van 350 euro
- Tussenkomst in gages artiesten met maximum van 150 euro
- Tussenkomst in aankoop materiaal voor naleving van Corona maatregelen met maximum van 250
euro

•

investeringsuitgaven zijn niet toegelaten: aankoop van materiaal (tenten, kassa’s,…), Zaken die
meerdere malen gebruikt kunnen worden.

Artikel 7 – Toekenning en uitbetaling
•
•

•

De dienst jeugd van Stad Mechelen beslist binnen de 14 dagen over de ontvankelijkheid van de
aanvraag en maakt een besluit over aan de betrokkenen.
Een eerste schijf van de subsidie à rato van 50% wordt gestort op de rekening van de aanvrager en
ten vroegste 30 kalenderdagen na de goedkeuring van de aanvraag; Het saldo van 50% wordt uitgekeerd na binnenleveren van een evaluatieverslag en een financieel verslag met de nodige bewijsstukken (zie art. 8)
Indien de activiteit niet door kan gaan vanwege een verscherping, of aanpassing van de Coronamaatregelen, dient de uitgekeerde subsidie terugbetaald te worden.

•

Hier kan afgeweken van worden indien de aanvrager reeds gemaakte kosten kan staven met facturen en indien deze kosten passen onder de modaliteiten van artikel 6.

Artikel 8 – Controle
•

•

Na afloop van het evenement bezorgt de aanvrager binnen de 30 kalenderdagen een kort inhoudelijk evaluatieverslag en een financieel verslag met de nodige bewijsstukken (facturen e.d.) van alle
uitgaven die voor de subsidiëring werden aanvaard. Gebruik hiervoor de standaarddocumenten die
terug te vinden zijn via de website.
Indien de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft meegedeeld, de termijnen van binnen
leveren van de bewijsstukken niet gerespecteerd worden en/of de bepalingen in het reglement niet
worden nageleefd, kan een sanctie opgelegd worden. Deze sanctie kan een terugvordering van de
gehele of gedeeltelijke subsidie zijn, het aanrekenen van de gebruiksvergoeding van de zaal en/ of
uitsluiting tot verdere subsidiëring.

Artikel 9 – Uitsluiting
-

-

Professionele kunstenorganisaties in Mechelen, of verenigingen die een toelage ontvingen vanuit
een ander reglement ter ondersteuning naar aanleiding van een corona-virus, of verenigingen die
door andere instanties een schadevergoeding ontvingen voor Corona, zijn uitgesloten van gebruik
van deze subsidie.
Erkende socio-culturele verenigingen kunnen wel aanspraak maken op het Mechelse solidariteitsfond voor het socio-culturele veld (meer info op www.mechelen.be/cultureel-mechelen-en-corona).

Artikel 10 – Geschillen
-

Elke betwisting betreffende de interpretatie of de toepassing van dit reglement, die niet minnelijk
geregeld kan worden, zal door de bevoegde Rechtbank van Mechelen, worden beslecht.

Artikel 11 – inwerkingtreding
-

Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad van 23 november 2020

