EVENEMENTENCHEQUE ARDOOIE
Het gemeentebestuur wil in de zomer van 2021 de veilige heropstart van het sociaal leven stimuleren. Daarom
wordt er een tijdelijke evenementencheque ingevoerd.

1. WELKE ACTIVITEITEN KOMEN IN AANMERKING?
1. Activiteiten georganiseerd tussen 1 juli 2021 en 31 augustus 2021.
2. Activiteit die doorgaan op grondgebied Ardooie.
3. Activiteit die zich richten naar
a. ALLE inwoners van een straat of wijk.
Minstens 80 % van de inwoners van de straat of wijk zijn aanwezig.
b. Een algemeen publiek. De activiteit heeft een open karakter.
Indien een vereniging organiseert, zijn 80 % van de aanwezig geen lid van de vereniging.
Een vriendenreünie, een samenzijn enkele buren, een familie- of verjaardagsfeest komt niet in
aanmerking.
4. Activiteiten met minstens 50 aanwezigen.
5. Activiteiten die georganiseerd worden volgens de geldende coronamaatregelen.

2. WELKE UITGAVEN KOMEN IN AANMERKING VOOR TUSSENKOMST?
1.
2.
3.
4.

Vergoedingen voor artiesten en animatie
Billijke vergoedingen en sabam voor die acts, optredens of voorstellingen
Huur van de zaal of tent
Huur logistiek en technisch materiaal (podium, tafels en stoelen, materiaal voor tafel- of
locatiedecoratie, voor verlichting van de locatie, geluids-, projectie- of belichtingsapparatuur… )
5. Producten om aanwezigen animatie te bieden (bv. springkasteel, spelbenodigdheden…)
6. Promotiekosten

3. WELKE UITGAVEN KOMEN NIET IN AANMERKING VOOR TUSSENKOMST?
1. Kosten catering (aankoop eten, drank en benodigdheden om deze te bereiden en serveren)
2. Aankoop goederen bedoeld voor verkoop.

4. WELKE TUSSENKOMST WORDT VOORZIEN?
Het gemeentebestuur voorziet een tussenkomst van 25% in de geselecteerde kosten (zie punt 2), met een
maximum van € 500 per organisator. Voor een meerdaagse activiteit, is de tussenkomst maximum € 500 voor
de globale organisatie.
Een organisator kan voor maximum 1 activiteit en evenementencheque aanvragen.

5. HOE MOET IK DE UITGAVEN BEWIJZEN?
Enkel facturen van een erkende leverancier komen in aanmerking. Kassatickets worden niet aanvaard. De
facturen worden ingediend vóór 1 oktober 2021 via cultuur@ardooie.be.

Om zeker te zijn dat uw activiteit in aanmerking komt voor een evenementencheque, vraagt u minstens 1
maand vóór de activiteit principiële goedkeuring via cultuur@ardooie.be.

