Reglement podiumkansen en opname/release van een muziekdrager voor lokale
popgroepen
art. 1
Om erkend te worden als lokale popgroep moet minstens één van de groepsleden in Bilzen
gedomicilieerd zijn en moet de popgroep geregistreerd zijn bij de cultuurdienst.
PODIUMKANSEN VOOR LOKALE POPGROEPEN
art. 2
Binnen de perken van de daartoe ingeschreven kredieten op de begroting legt de stad Bilzen
subsidies vast voor organisaties uit Bilzen die lokale popgroepen podiumkansen in Bilzen,
binnen de hedendaagse popmuziek, bieden.
art. 3
Enkel initiatieven, georganiseerd door vzw’s of feitelijke verenigingen uit Bilzen, die
podiumkansen in Bilzen bieden aan een lokale popgroep komen in aanmerking voor
subsidie.
Organisatoren die in het kader van dit reglement subsidies krijgen, kunnen het initiatief niet
inbrengen voor subsidiëring volgens volgende reglementen:
- reglement ter ondersteuning van podiumactiviteiten ingericht door socio-culturele
verenigingen;
- reglement projectsubsidiering socio-culturele verenigingen;
- reglement voor projectsubsidiëring voor jeugdprojecten in Bilzen.
Handelsvennootschappen of hun deelorganisaties komen niet in aanmerking voor subsidie.
Handelsvennootschappen met een sociaal oogmerk kunnen wel een gemotiveerde
uitzondering aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen van Stad Bilzen.
art. 4
Voor elke podiumkans wordt er per popgroep een subsidie van 125 euro toegekend, met een
maximum van 500 euro per initiatief.
art. 5
Eenzelfde organisatie kan per jaar voor maximum 1.500 euro gesubsidieerd worden.
De organisator moet op alle promotiemateriaal (affiches, folders…) en communicatiekanalen
(bijvoorbeeld website) van het gesubsidieerde initiatief ‘in samenwerking met stad Bilzen’
vermelden, samen het logo van ‘pop.bilzen.be’. Als de organisator sponsors heeft, moet het
logo van ‘pop.bilzen.be’ op het promotiemateriaal en de communicatiekanalen minstens
even zichtbaar zijn als dit van de hoofdsponsor.
Twee exemplaren van alle promotiemateriaal en twee vrijkaarten moeten vooraf afgegeven
worden aan de cultuurdienst.
OPNAME EN/OF RELEASE VAN EEN MUZIEKDRAGER VAN LOKALE POPGROEPEN
art. 6
Binnen de perken van de daartoe ingeschreven kredieten op de begroting legt de stad Bilzen
subsidies vast voor de opname en/of de release van een muziekdrager (binnen de
hedendaagse muziek) door lokale popgroepen uit Bilzen.

art. 7
Voor elke opname en of release van een muziekdrager wordt een subsidie toegekend. Deze
subsidie bedraagt 50% van de gemaakte onkosten, met een maximum van 250 euro per
opname.
Voor deze subsidie kunnen volgende kosten ingebracht worden: huur studio, aankoop
muziekdragers, werkuren producer, voorstelling van de CD…
art. 8
Eenzelfde band heeft recht op maximum één subsidie voor de opname en of release van
een muziekdrager per jaar.
De band moet op alle promotiemateriaal (bijvoorbeeld cd-hoes,…) en communicatiekanalen
(bijvoorbeeld website) van de muziekdrager ‘in samenwerking met stad Bilzen’ vermelden,
samen het logo van ‘pop.bilzen.be’.
Na beëindiging van het project moeten vijf exemplaren van al het promotiemateriaal én van
de muziekopname binnengebracht worden bij de cultuurdienst.
AANVRAAG
art. 9
De aanvraag moet ingediend worden bij de cultuurdienst minstens 30 kalenderdagen voor
het initiatief (podiumkansen of de opname of release van de geluidsdrager) plaatsvindt, via
het hiervoor bestemde aanvraagformulier.
CONTROLE
art. 10
In de toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de
toekenning en op de aanwending van sommige subsidies is de begunstigde gehouden:
a) de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend;
b) elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het gemeentebestuur toe te staan om,
eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren.
EVALUATIE
art. 11
Binnen de maand na afloop van het project brengt de organisator/band een totale afrekening
met volledig financieel verslag van het project binnen. Als bijlage van het financiële verslag
moeten kopieën van de betaalde facturen of betalingsbewijzen gevoegd worden.
TERUGVORDERING EN OPSCHORTEN VAN SUBSIDIES
art. 12
Bij misbruik of niet-naleving van de verschillende bepalingen van dit reglement kan Stad
Bilzen overgaan tot de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidies, en
reeds toegekende subsidies opschorten.
INWERKTREDING
Art. 13
Dit reglement treedt in werking, na goedkeuring door de gemeenteraad, op 6 juli 2010 en dit
voor een onbepaalde termijn. Dit reglement geldt voor initiatieven die plaatsvinden vanaf 6
juli 2010.

