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TOELAGEREGLEMENT MUZIEKMAATSCHAPPIJEN EN 

TONEELVERENIGINGEN 

 

GESTEMD IN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN VAN 23 DECEMBER 

1994 EN AANGEPAST IN ZITTING VAN 23 JANUARI 1996, 19 

FEBRUARI 1998 en 30 NOVEMBER 2020 

 

 

Vanaf heden en tot zolang alsdat de nodige kredieten op de begroting worden 

voorzien, worden volgende toelagen uitbetaald: 

A.  

Vanaf het dienstjaar 2021 wordt aan elk van de 2 Zelzaatse 

muziekmaatschappijen, zijnde Koninklijke Harmonie Noorderlicht en Koninklijke 

Katholieke Harmonie Vredekring) een toelage van 4038 euro per jaar (jaarlijks 

indexeerbaar waarbij de index eind december 1997 als basisindex zal worden 

gebruikt) toegekend onder de volgende voorwaarden: 

• De toekenning van een toelage zal worden afhankelijk gesteld van het 

ten kosteloze titel leveren van drie prestaties in het jaar voorafgaand 

aan het uitbetalingsjaar van de toelage. Per niet geleverde prestatie 

wordt de toelage met 1/3 verminderd. 

• In samenspraak met het gemeentebestuur kan er gekozen worden uit de 

volgende, niet-limitatieve lijst van prestaties: opening augustuskermis 

Zelzate-Centrum, deelname Seniorenweek, Groenplein-kermis, 11-november-

viering, bevrijdingsfeesten, Wittouck-kermis, Katte-kermis, Klein 

Rusland-kermis, feest in ‘t Park, … 

Deze lijst kan in onderling overleg tussen de muziekmaatschappijen en 

het gemeentebestuur worden uitgebreid.  

De muziekmaatschappijen dienen het gemeentebestuur voorafgaandelijk op 

de hoogte te brengen van het tijdstip waarop zij een van de hier 

bedoelde prestaties zullen leveren. 

Inzake de lijst van prestaties wordt bepaald dat: 

o de harmonie Vredekring speelt bij de bevrijdingsfeesten; 

o de harmonie Noorderlicht speelt bij de 11-november-viering; 

o het Lenteconcert en het Nieuwjaarsconcert worden aanvaard op de 

lijst van de in aanmerking komende prestaties; 

o één prestatie naar keuze uit de bovenstaande niet-limitatieve 

lijst; 

o het is mogelijk dat om de 3 jaar één extra prestatie wordt 

vereist. 

B.  

De gemeentelijke toelage voor toneelopvoeringen, uitgevoerd door de 

verenigingen aangesloten bij één van de erkende gemeentelijke raden, hetzij 

cultuurraad, sportraad of jeugdraad bedraagt 200 euro voor de eerste 

opvoering 100 euro voor de daaropvolgende en dit met een maximum van 400 euro 

per jaar per vereniging. 

Voor toneelgroeperingen van buiten de gemeente welke op vraag van één van de 

verenigingen aangesloten bij de erkende gemeentelijke raden een opvoering 

geven, wordt een toelage verleend van 125 euro per gespeeld stuk, ongeacht 

het aantal opvoeringen en dit met een maximum van 250 euro per jaar per 

vereniging.  


