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13.

Goedkeuren reglement voor het organiseren van vieringen en aanbieden van
recepties

DE RAAD,
•
•

•
•
•

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
Overwegende dat in kader van administratieve vereenvoudiging het een meerwaarde is voor zowel
de burger als medewerker om een reglement uit te schrijven rond het organiseren van vieringen
en aanbieden van recepties;
Gehoord de aanpassing ter zitting om 100-jarigen steeds een geschenk aan te bieden, ook als er
geen delegatie van het college van burgemeester en schepenen op bezoek gaat;
Gehoord dat deze aanpassing wordt aanvaard ;
Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem

ART.1
Dit reglement vervangt alle voorgaande besluiten en reglementen die betrekking hebben op het
organiseren van vieringen en aanbieden van recepties, met uitzondering van recepties naar aanleiding
van huwelijken.
ART. 2
Keurt een aangepast reglement houdende het organiseren van vieringen en aanbieden van recepties
goed met ingang van 1 januari 2021, met volgende artikelen:
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Artikel 1
Een gemeentelijke receptie is een ontvangst waarbij specifieke genodigden een receptie aangeboden
krijgen van het gemeentebestuur van Berlare. De gemeente staat in voor de bediening en de dranken.
De gemeentelijke receptie gaat door in gemeentelijk patrimonium.
Artikel 2
Elke afwijking op dit reglement, elk onvoorzien geval of onvoorziene gebeurtenis wordt geagendeerd
op een college van burgemeester en schepenen ter behandeling.
Hoofdstuk 2: Huwelijksjubilarissen
Artikel 3
De jubilarissen moeten gedomicilieerd zijn in Berlare en ontvangen een brief van de gemeente.

Artikel 4
Het gemeentebestuur biedt een geschenk aan huwelijksjubilarissen:
o bij een gouden bruiloft (50 jaar gehuwd)
• cadeaubon van 75,00 euro
o bij een diamanten bruiloft (60 jaar gehuwd)
■
cadeaubon van 75,00 euro
o bij een briljanten bruiloft (65 jaar gehuwd)
• cadeaubon van 75,00 euro
o bij een platina bruiloft (70 jaar gehuwd)
■
cadeaubon van 75,00 euro
o bij een albasten bruiloft (75 jaar gehuwd)
• cadeaubon van 75,00 euro
De cadeaubonnen zijn te besteden bij Berlaarse handelaars.
Bij een bezoek bij de jubilarissen thuis of op een gelegenheidsadres binnen 5 km van de
gemeentegrens, krijgen ze van de gemeente ook een bijkomende waardebon t.w.v. 30,00 euro.
Indien ze echter in familiekring vieren, vervalt dit geschenk. Bezoek kan doorgaan op elke dag van de
week, met uitzondering van zondag.
Hoofdstuk 3: Honderdjarigen en ouder
Artikel 5
Personen die de leeftijd van honderd jaar (of ouder) bereikt hebben, krijgen de mogelijkheid gevierd
te worden.
De jarige moet gedomicilieerd zijn in Berlare. De jarige zelf of een familielid moet een aanvraag tot
viering indienen. In het geval dat de jarige in een instelling verblijft
(woonzorgcentrum/assistentiewoning) kan ook een medewerker van de instelling een aanvraag tot
viering indienen.
Artikel 6
De 100-jarige ontvangt een geschenk ter waarde van 50,00 euro.
Bij het bereiken van de leeftijd van 101 jaar en alle volgende verjaardagen ontvangt de jarige een
geschenk ter waarde van 50,00 euro.
Artikel 7
Het college van burgemeester en schepenen of een delegatie hiervan geeft het geschenk persoonlijk
af aan de jarige thuis, instelling of in een feestzaal binnen een straal van 5 km van de gemeentegrens.
Hoofdstuk 4: Reünies van leeftijdsgenoten
Artikel 8
Het gemeentebestuur biedt een toelage aan de organisatoren van een feest voor dertigjarigen,
veertigjarigen, vijftigjarigen, zestigjarigen, en vanaf vijfenzestigjarigen per vijf bijkomende jaren,
indien zij hierom verzoeken.
Er is een toelage van maximum 150 euro voorzien voor organisaties die de receptie in eigen beheer
willen organiseren en/of op een locatie naar keuze binnen de gemeente. Het bedrag wordt verhoogd
naar maximum 400 euro wanneer alle leeftijdsgenoten van de volledige gemeente worden
uitgenodigd. De oproep wordt in Infogem geplaatst, waaruit blijkt dat alle jarigen uit elke
deelgemeente welkom zijn.
De toelage kan enkel ontvangen worden op voorlegging van factuur van de gemaakte onkosten voor
het houden van de receptie en het meedelen van het aantal aanwezigen.
College van burgemeester en schepenen krijgt een uitnodiging voor de receptie.

De organisatoren staan zelf in voor de uitnodigingen naar hun leeftijdsgenoten en eventueel de pers.
De gemeente kan immers de adressen, omwille van privacy-redenen, niet bezorgen. De oproep kan
wel worden opgenomen in het gemeentelijk infomagazine.

Hoofdstuk 5: Vieringen van erkende verenigingen die vijfentwintig jaar bestaan of een
veelvoud hiervan
Artikel 9
Het gemeentebestuur biedt een receptie aan, wanneer de organisatoren daar om verzoeken, aan
erkende verenigingen die vijfentwintig jaar bestaan of een veelvoud hiervan.
De erkende verenigingen die 25 jaar (of een veelvoud daarvan) bestaan, kunnen in het
jubileumjaar ontvangen worden door het gemeentebestuur. De burgemeester of een
afgevaardigd lid van het college van burgemeester en schepenen ontvangt de leden van
de vereniging op het gemeentehuis.
Artikel 10
Er is een vervangende toelage voorzien voor organisaties die de receptie in eigen beheer willen
organiseren en/of op een locatie naar keuze binnen een straal van 5 km van de gemeentegrens van
150 euro.
De toelage kan enkel ontvangen worden op voorlegging van factuur van de gemaakte onkosten voor
het houden van de receptie.
College van burgemeester en schepenen krijgt in dit geval een uitnodiging voor de receptie.
Artikel 11
Verenigingen die niet erkend zijn volgens gemeentelijk erkenningsreglement ontvangen geen
tegemoetkoming of receptie.
Hoofdstuk 6: Ontvangst op gemeentehuis bij bijzondere prestaties
Artikel 12
College bepaalt wat valt onder bijzondere prestaties en onder welke modaliteiten de ontvangst valt.
Artikel 13
Kampioenen die gevierd worden op een gemeentelijk evenement (zoals bijvoorbeeld sportgala of
nieuwjaarsreceptie cultuurraad) krijgen geen aparte ontvangsten en/of recepties tenzij het om een
titel gaat op minstens nationaal niveau.
Hoofdstuk 7: Andere recepties, vieringen, geschenken
Artikel 14
Gemeente organiseert en/of financiert de herdenking van:
- 21 juli - Te Deum
- Eind september - Kermis Berlare (bloemenhulde overledenen + drankje aan leden van NSB bij
lokale horeca)
12 oktober - Boerenkrijgherdenking Overmere
11 november - herdenking wapenstilstand Eerste Wereldoorlog
15 november - Te Deum
Gemeente zorgt voor een bloemstuk ter waarde van 40,00 euro bij de volgende vieringen:
- 8 mei - Herdenking WOU door NSB Bareldonk (1 bloemstuk+ drankje aan leden van NSB bij
lokale horeca)
- Eind september - Kermis Berlare (1 bloemstuk voor bloemenhulde)
iste zondag van oktober - Herdenking Slag om Berlare (1 bloemstuk)
12 oktober - Boerenkrijgherdenking in Overmere (1 bloemstuk)

-

11 november - herdenking wapenstilstand Eerste Wereldoorlog (5 bloemstukken)
December - Boerenkrijgherdenking in Hasselt (1 bloemstuk)

Artikel 15
Het college is gemachtigd om projectgebonden recepties te organiseren en/of te ondersteunen.
De ondersteuning voor projectgebonden recepties van erkende verenigingen worden beoordeeld door
het college op basis van inhoud en wenselijkheid. De ondersteuning wordt beperkt tot 75 euro. De
toelage kan enkel ontvangen worden op voorlegging van factuur van de gemaakte onkosten voor het
houden van de receptie.
Er kan geen bijkomende tegemoetkoming meer zijn voor een individu, tenzij de in dit reglement
voorziene gevallen.
ART.4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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