
Subsidie Pekkerspot 

Om in de stad Izegem een extra dynamiek te geven en de lokale economie te stimuleren reikt de stad 
Izegem subsidies uit aan beleidsondersteunende initiatieven. 

Artikel 1: wie kan aanvragen? 

Iedereen kan een aanvraag indienen voor de pekkerspot.  

Artikel 2: criteria 

- Het evenement moet toegankelijk zijn voor iedereen en indien het niet gratis is , dan moet 
de vrijetijdspas gebruikt kunnen worden. 

- Het evenement moet sfeer brengen in de stad en mag niet gebonden zijn aan één bepaalde 
wijk of straat. 

- Het evenement moet zich inschrijven in de beleidsdoelstellingen van de stad en dit ook 
duidelijk aantonen. 

- Het evenement moet maximaal toegankelijk zijn voor andersvaliden. De inspanningen 
hierrond moeten aangetoond worden. 

- Het evenement moet de reguliere werking van de aanvrager overstijgen. 
- Het evenement moet plaatsvinden op het grondgebied van de stad. 

 

Artikel 3: uitgesloten 

- Evenementen die al dan niet kaderen in een groter geheel en waaraan al een nominatieve 
subsidie wordt toegekend 

- Activiteiten om een product te promoten 

 

Artikel 4: aanvraagprocedure 

Elke aanvraag moet digitaal gebeuren via het geijkte formulier en bevat minstens volgende gegevens: 

- Naam , adres en contactgegevens van de initiatiefnemer 
- Plaats en datum van de activiteit, beoogde doelgroep, financieel plan, omschrijving van het 

volledige programma en de manier waarop dit project zich inschrijft in de 
beleidsdoelstellingen van de stad, de geschatte publieksopkomst en een communicatieplan 

- Het rekeningnummer waarop de subsidie kan gestort worden 

Er wordt voorzien in 4 vaste indienmomenten, nl 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. 
Aanvragen moeten op voorhand ingediend worden, maar uiterlijk  

• 1 maart voor projecten die lopen vanaf mei in datzelfde jaar 
• 1 juni: voor projecten die lopen vanaf augustus in datzelfde jaar 
• 1 september: voor projecten die lopen vanaf november in datzelfde/daaropvolgende jaar 
• 1 december: voor projecten vanaf februari het daaropvolgende jaar 

Beslissingen worden genomen door het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

 



Artikel 5: bedrag van de subsidies en uitbetalingsprocedure 

Er moet minimaal een eigen inbreng zijn van 2000 euro. De subsidie van de stad bedraagt 1/3de van 
de kosten met een maximum van 6000 euro. 

Bij goedkeuring wordt een voorschot uitbetaald van 1/3 van de toegewezen subsidie. Het resterende 
saldo wordt, ongeacht of er al dan niet winst gemaakt wordt, uitbetaald nadat de organisator(en) 
binnen de 3 maanden volgend op de uitvoering volgende documenten hebben bezorgd: 

- Een door de organisator(en) ondertekende afrekening 
- De nodige documenten tot bewijsvoering van de activiteiten 
- Een evaluatie van de volledige activiteit 

Artikel 6: communicatie 

De organisator moet de richtlijnen, mbt de vermelding van de stad, die door de dienst communicatie 
gegeven worden, opvolgen.  

 

Artikel 7: wijzigingen aan of afgelasten van het evenement 

Indien het evenement niet kan doorgaan of sinds de subsidieaanvraag grondige wijzigingen heeft 
ondergaan, deelt de initiatiefnemer dit tijdig mee aan de subsidiërende overheid. De initiatiefnemer 
aanvaardt dat het mogelijk is dat hierdoor subsidies geheel of gedeeltelijk moeten terugbetaald 
worden. 

  


