Reglement Fuifcheque
Art. 1.
Het college Van burgemeester en schepenen kan aan Opwijkse organisatoren van jeugdfuiven
een fuifcheque toekennen.
De fuifcheque is een financiële ondersteuning door het gemeentebestuur voor de
organisatiekosten (huur zaal, SABAM, security, drukwerk,…) van een jeugdfuif in Opwijk. Een
jeugdfuif is elk publiek dansfeest waarbij gebruik gemaakt wordt van elektronisch versterkte
muziek en de mogelijkheid wordt geboden om drank te verbruiken, dat hoofdzakelijk
georganiseerd wordt voor jongeren tussen 14 en 25 jaar op het grondgebied van de gemeente
Opwijk en voldoet aan alle voorwaarden van dit reglement.
Art. 2.
§1 Voorwaarden waaraan de organisator van een jeugdfuif moet voldoen:

De organisator is een vereniging met rechtspersoonlijkheid of een feitelijke
vereniging die:
 Een Opwijks jeugdwerkinitiatief is dat erkend of gesubsidieerd wordt
door het gemeentebestuur;
 Een groep van Opwijkse jongeren is tussen 14 en 25 jaar die
samenwerken met het oog op de organisatie van een jeugdfuif;
 Een vorm van samenwerkingsverband is tussen de bovenvermelde
categorieën.

De organisator mag geen bezoldigd personeel in dienst hebben. De organisatie
van de jeugdfuif moet met vrijwilligers gebeuren.

De aanvrager van een fuifcheque mag maximaal 25 jaar zijn.
§2 Voorwaarden waaraan de jeugdfuif moet voldoen:

De toegangsprijs mag niet meer bedragen dan € 5,00;

De jeugdfuif moet voor iedereen toegankelijk zijn;

De jeugdfuif dient voldoende gepromoot te worden in de eigen gemeente en
in de omgeving;

Op het drukwerk moet het logo van de gemeente Opwijk opgenomen worden
met daarbij de vermelding “In samenwerking met het gemeentebestuur van
Opwijk”.
Art. 3.
§1 Het aanvraagformulier moet ten laatste 1 maand voor het plaatsvinden van de jeugdfuif
per post (poststempel geldt als bewijs) of via e‐mail (jeugddienst@opwijk.be) ingediend
worden bij de gemeentelijke jeugddienst (Ringlaan 20 – 1745 Opwijk). Aanvraagformulieren
kunnen bekomen worden op de jeugddienst of gedownload worden op
www.opwijk.be/jeugd.
§2 Na advies van de gemeentelijke jeugdraad, kan de fuifcheque worden toegekend door het
College van Burgemeester en Schepenen. Het College van Burgemeester en Schepenen houdt

de gemeentelijke jeugdraad regelmatig op de hoogte van de al dan niet toegekende
fuifcheques.
Art. 4.
§1 De fuifcheque heeft een waarde van € 200.
§2 Een organisator kan maximum 1 fuifcheque per jaar ontvangen.
§3 Aan een samenwerkingsverband, zoals bedoeld in art. 2, §1, wordt slechts 1 fuifcheque
toegekend op voorwaarde dat geen enkele deelnemer aan het samenwerkingsverband tijdens
het lopende jaar al een fuifcheque ontvangen heeft. Deelnemers aan een
samenwerkingsverband dat een fuifcheque ontving, kunnen tijdens het lopende jaar geen
fuifcheque meer ontvangen.
§4 De fuifcheque is niet cumuleerbaar met projectsubsidies voor dezelfde activiteit.
Art 5.
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen, is de begunstigde van een fuifcheque ertoe gehouden
om:
 De fuifcheque aan te wenden voor het doel waarvoor deze werd toegekend;
 Elke wijziging met betrekking tot de geplande jeugdfuif (datum, plaats, uur,..)
onmiddellijk aan de jeugddienst te melden;
 Binnen twee maanden na afloop van de jeugdfuif een korte inhoudelijke evaluatie,
een eindafrekening en kopieën van facturen voor een bedrag dat minstens gelijk is
aan de waarde van de toegekende fuifcheque ter controle aan de jeugddienst toe
te sturen.
De fuifcheque wordt pas uitgekeerd na het ontvangen van deze documenten.
Indien:



Één of meer bepalingen van het reglement niet werden nageleefd;
Onjuiste of onvolledige gegevens aan de gemeentelijke administratie werden
verstrekt;
 De voorgeschreven termijn voor het indienen van de bewijsstukken niet werd
gerespecteerd;
kan het College van Burgemeester en Schepenen één of meerdere van volgende sancties
opleggen, namelijk beslissen:
 Geen fuifcheque toe te kennen;
 Gen fuifcheque geheel of gedeeltelijk terug te vorderen;
 De uitbetaling van de reeds toegekende maar nog niet of slechts gedeeltelijk
uitbetaalde fuifcheque stop te zetten;
 De aanvrager van een fuifcheque gedurende een bepaalde periode uit te sluiten
voor nieuwe aanvragen.
Art. 6.
Dit reglement treedt in werking op 01/02/2016.

