Reglement voor het verlenen van huursubsidies aan de
Gentse niet-structureel gesubsidieerde
toneelgezelschappen
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 juni 2004
Gewijzigd in de gemeenteraad van 26 mei 2008 en 26 april 2010
Bekendgemaakt op 1 juli 2004, 29 mei 2008 en 29 april 2010
Artikel 1
Binnen de perken van de kredieten van de cultuurbegroting van de Stad Gent en
overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de
toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en de voorwaarden en
modaliteiten zoals hierna vastgesteld kent de Stad Gent subsidies toe aan de Gentse
theatergezelschappen voor het huren of in eigendom verwerven van infrastructuur met
als doelstelling hun theateractiviteiten te ondersteunen en te stimuleren. Deze subsidies
zijn voorbehouden aan alle door de Stad Gent erkende theatergezelschappen die niet
structureel gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap, het provinciebestuur
of de Stad Gent.
Artikel 2
De huursubsidie wordt met terugwerkende kracht per toneelseizoen berekend met name
van 1 september tot 31 augustus, afhankelijk van het aantal rechthebbende aanvragers
en op basis van het aantal repetities en voorstellingen dat een gezelschap tijdens het
afgelopen toneelseizoen heeft uitgevoerd.
De helft van het beschikbare budget wordt gereserveerd voor repetities, de andere helft
voor de voorstellingen. Het maximum aantal subsidieerbare repetities wordt vastgelegd
op 30 per productie. Het bedrag bestemd voor producties wordt verdeeld onder het
totaal aantal voorstellingen van alle producties die in aanmerking komen. Het maximum
aantal subsidieerbare producties per gezelschap per seizoen wordt vastgelegd op 4.
Voor hernemingen van bestaande producties uit een vorig seizoen door hetzelfde
gezelschap wordt het aantal subsidieerbare repetities verminderd tot 10.
Artikel 3
Om in aanmerking te komen moeten de theaterverenigingen aan de volgende
voorwaarden voldoen:
1. Erkend zijn als sociaal-culturele vereniging door het stadsbestuur.
2. De gesubsidieerde
productie(s).
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3. De producties dienen avondvullend te zijn met de klemtoon op het gesproken
theater.
4. De voorstellingen moeten op het grondgebied van de Stad Gent plaatsvinden.
5. Alle aanvragen moeten gestaafd zijn door facturen of door een huurovereenkomst en
met vermelding van aantal en data van de voorstellingen en de repetities.
6. Voor zover de theatervereniging een rechtspersoon is én de subsidie meer dan 1.250
euro bedraagt, voorziet genoemde Wet van 14 november 1983 dat bij de aanvraag
de balans en rekeningen alsook een verslag inzake beheer en financiële toestand

gevoegd worden. Indien de subsidie kleiner is dan 25.000 euro wordt de aanvrager
door de Stad Gent vrijgesteld van deze verplichting.
Artikel 4
Worden van subsidiëring uitgesloten:
1. producties waaraan een
projectsubsidie
werd toegekend
door de Vlaamse
Gemeenschap of waaraan een bijzondere subsidie werd toegekend via een
amateurfederatie of koepel
2. repetities en producties voor aanverwante genres zoals café-chantant, cabaret,
straattheater, conférences, poppenkastproducties, variété
3. podiumproducties met uitsluitend dans of muziek
4. coproducties in samenwerking met structureel gesubsidieerde instellingen
5. schoolproducties of verkochte voorstellingen
6. voorstellingen die niet openstaan voor extern publiek.

Artikel 5
De subsidieaanvraag dient elk jaar uiterlijk tegen 30 september te worden ingediend
het Departement Cultuur. Het Departement Cultuur wordt belast met de administratie
de financiële afhandeling. Voor de verenigingen die aangesloten zijn bij GAMA,
koepelvereniging van het Gentse amateurtheater, gebeurt de indiening van
bewijsstukken via deze koepel.
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Artikel 6
Na onderzoek van alle documenten en na overleg met de afgevaardigde(n) van GAMA
legt de administratie de voorgestelde bedragen (en eventuele opmerkingen) voor aan de
gemeenteraadscommissie bevoegd voor Cultuur. Op basis van het advies kent het
college van burgemeester en schepenen de subsidiebedragen toe.
Artikel 7
De theaterverenigingen verbinden er zich toe de Stad Gent onverwijld schriftelijk op de
hoogte te brengen van de wijziging van hun post- of bankrekeningnummer.
Artikel 8
De toegekende subsidie moet gebruikt worden voor het doel waarvoor zij werd
toegekend, bij gebreke waaraan de Stad Gent gerechtigd is over te gaan tot
terugvordering.
Artikel 9
De Stad Gent heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen
controleren.
Voor zover deze controle verhinderd
terugbetaling van de subsidie.
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