subsidiewijzer
Tev red e n b u rg e r s a a n h et wo o rd

‘‘

We zijn gestart met onze
straatbarbecue in 2009.
Geleidelijk aan zijn we
gegroeid in ons concept, van één
springkasteel naar twee, een grotere
tent, een verrassingsdessert, kubbtornooi, grimeren, ... Ook het groepje
organisatoren breidt uit en we hebben
meer en meer helpende handen.
Meestal is heel de straat aanwezig,
met uitzondering van de vakantiegangers. Het gaat over ongeveer 38
volwassenen en 23 kinderen.
De subsidie heb ik ontdekt in het
gemeenteboekje en ik vind dit een
geweldig initiatief van de gemeente.
En € 70 is zeker mooi meegenomen.
Dus dit jaar gaan we daar weer
gebruik van maken.
Mensen die in een rustige straat/wijk
wonen, raad ik zeker aan om ook iets
dergelijks te organiseren. Het is niet
alleen leuk maar het brengt buren ook
dichter bij elkaar. Ik kan zeggen dat
ik in mijn buurt echte vrienden heb
gemaakt. ”
Nathalie Van Dessel

Geïnspireerd door deze getuigenis?
Vraag de subsidie voor uw buurtfeest
minstens één maand voor het evenement aan!

Sportsubsidie Schaal
Marcel Indekeu

Infrastructuursubsidie
Fanfare Hulshout

Schaal Marcel Indekeu is
een internationale wielerwedstrijd voor Elites z/c
& Beloften. In 1961 werd de Schaal
Marcel Indekeu geboren als herdenkingswedstrijd. Marcel was een beloftevolle renner en ook milicien bij de
Belgische luchtmacht in Kongo. Een
jaar eerder, in 1960, stierf Marcel in
een crash van een militair vliegtuig
en er kwam een abrupt einde aan
zijn veelbelovende wielercarrière.

Ons fanfarelokaal is
gebouwd in de jaren zeventig, dus het heeft al heel wat
dienstjaren achter de rug. Het werd
dus tijd voor tal van renovatiewerken.
Onze ramen en buitendeuren waren
nog in enkel glas en het houtwerk was
echt versleten, ook al werd het elke
twee jaar geverfd. Soms regende het er
zelfs door. Daarom hadden we besloten om alles samen te vervangen, wat
een grote investering was voor onze
fanfare. Maar deze investering zorgt
wel voor een vermindering in stookkosten en minder CO2-uitstoot.

‘‘

Ondertussen staat de wedstrijd al
meer dan een halve eeuw hoog aangeschreven in de Kempen. Dit jaar
zijn we reeds toe aan onze 54ste
editie. Naast de 54ste Schaal Marcel
Indekeu voor Elites z/c & Beloften
zal er op 21 juli 2015 ook de herdenkingswedstrijd Michel Dierckx voor
Nieuwelingen en de herdenkingswedstrijd Joris Verhaegen voor Junioren
plaats vinden. Vernoemd naar de
bezielers van het eerste uur.
We ontvingen € 750. Het organiseren
van een wielerwedstrijd vereist een
aanzienlijk budget. Hierbij denken
we ondermeer maar niet uitsluitend
aan wedstrijdvergunningen van de
Wielerbond, verzekering, signaalgevers, medische ondersteuning en
dergelijke. De sportsubsidie is hier
een zeer welgekomen ondersteuning, die we al meermaals mochten
ontvangen.”

‘‘

We hebben geluk gehad dat de cultuurraad meer subsidies krijgt van de
Vlaamse overheid en we aan de voorwaarden voldeden om een infrastructuursubsidie te kunnen ontvangen.
70% van onze kosten werden terugbetaald. In totaal € 16 624. Dit is een
mooi geschenk voor ons.
Er staan nog wel enkele investeringen
op ons programma zoals ons meubilair. We hopen ook in de toekomst
nog een bijdrage van de cultuurraad
te mogen ontvangen, want we zouden
nog enorm veel eetdagen moeten
organiseren en pintjes moeten tappen
om dit te kunnen financiëren!”
Willy Monsecour

Jeffrey Maes, ondervoorzitter
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