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Duo-advies Cultuurraad en LSAR - 01 september 2019 

Betreft:  jubileum (25 jaar) Ic jeune mi daarin 

Op 30 juli 2019 heeft Jef Van den Heede, algemeen directeur, de GRC- en LSAR-voorzitters 

aangeschreven met de vraag om een principieel advies te geven m.b.t. de aanvraag van een toelage 
door de vereniging 'Ic jeune mi daarin' voor haar 25-jarig bestaan. 

Zowel Martine als Serge hebben de voorzitter van de vereniging, Mevrouw Paula Rijckaert, persoonlijk 
gecontacteerd voor meer info. Paula heeft met veel plezier de structuur en de werking van haar 
vereniging toegelicht. 

‘Ic jeune mi daarin’ zou haar jubileum graag op maandag 7 oktober als volgt vieren (voorlopige 
planning): 

- een receptie van de gemeente om 17u in de pastorie van Deurle; 

- een feestelijk etentje met de leden in d’Ouwe Hoeve in Deurle. 

De kostprijs wordt op 1.500 euro geschat en de vereniging zou graag van de gemeente een financiële 
ondersteuning krijgen. 

De vereniging heeft de voorbije twee jaar geen subsidiedossier ingediend (vergetelheid). 

Het dagelijks bestuur van de GRC en het dagelijks bestuur van de LSAR  ‘jeunen’ de vereniging dat 
en adviseren unaniem dat de gemeente een receptie aanbiedt en het etentje van de leden financieel 
steunt. Een organisatie die reeds 25 jaar een enthousiast engagement aan de dag legt, verdient dat! 

Het dagelijks bestuur van de GRC en het dagelijks bestuur van de LSAR adviseren de gemeente 
tevens om 

1) regels vast te leggen die duidelijkheid scheppen over de voorwaarden voor een gemeentelijke 
ondersteuning voor jubilea; 

2) de ondersteuning voor jubilea budgettair in te kaderen; 

3) de mogelijkheid om jubilea te ondersteunen proactief te communiceren naar de verenigingen toe. 

Met betrekking tot 1) en 2) willen we de gemeente er ook op wijzen dat de GRC- & LSAR-werkgroep 
'Subsidiereglement' in 2013 dacht aan een apart subsidiereglement voor jubilea, dat bruikbaar is voor 
alle verenigingen. 

 

De GRC en LSAR wensen ‘Ic jeune mi daarin’ van harte een welgemeende proficiat met haar 
jubileum! 

 

Martine Vanhoucke Serge Clément 
Voorzitter GRC Voorzitter LSAR 
 

 

 


