
Subsidiereglement ondersteuning evenementen  

Artikel 1 
Dit reglement is alleen van toepassing op evenementen met jongeren (16-25 jaar) als voornaamste 

doelgroep. 

Artikel 2 
De maximale ondersteuning per evenement bedraagt € 500. 

Artikel 3 
 

a) Bezorg minstens 2 weken voor het evenement een aanvraag aan de jeugdraad van 

Koksijde. Zie formulier.  

b) Dien al je bewijsmateriaal (foto’s, contracten, …) maximaal 2 maanden na het evenement 

in bij de jeugdraad, Kursaallaan 28, 8670 Koksijde, jeugddienst@koksijde.be 

Artikel 4 
De organisator krijgt € 100 ondersteuning als 

a) De organisator gratis (kraantjes)water voorziet. 

b) De mensen achter de bar consequent de leeftijdsgrenzen van drankverkoop respecteren. 

c) De organisator geen alcohol meer verkoopt aan zichtbaar dronken mensen.  

Artikel 5 
Doet de organisator bijkomende, zichtbare inspanningen voor drugpreventie, dan ontvangt de 

organisator hiervoor € 100 ondersteuning.  

Voeg die Inspanningen (bvb foto’s) toe  als bijlage toe aan het aanvraagformulier.  

Artikel 6 
De organisator krijgt € 50 ondersteuning als 

a) De organisator het geluidsvolume met een geijkte geluidsmeter zonder onderbreking 

registreert  van het begin tot het einde van het evenement. De jeugdraad ontleent 

(gratis) een geluidsmeter. 

b) De ononderbroken registratie toont dat de geldende geluidsnorm gerespecteerd werd 

c) De organisator stelt gratis oordopjes ter beschikking van de bezoekers. De oordopjes 

liggen op een zichtbare en gemakkelijk toegankelijke plaats.  

Artikel 7 
De organisator ontvangt € 50 ondersteuning wanneer de organisator de buurtbewoners inlicht over 

het evenement. Via brief of flyer. 

Artikel 8 
De organisator krijgt een ondersteuning van € 100 als hij extra inspanningen doet om geluidsoverlast 

tegen te gaan: 

a) Bezoekers die buiten staan, erop wijzen om stil te zijn of hen terug naar binnen leiden 

b) Af en toe buiten controleren om zeker te zijn dat de muziek buiten niet hoorbaar is. 

c) Bezoekers die hun auto of motorfiets laten draaien voor de ingang: vragen om die af te 

zetten of weg te rijden. 



d) Luidsprekers zo opstellen dat het volume beheersbaar blijft: richten op de dansvloer 

Artikel 9 
De organisator ontvangt € 50 ondersteuning wanneer het logo van de jeugdraad op het 

promomateriaal staat.  

Artikel 10 
De organisator krijgt € 50 ondersteuning als hij een uitgebreide evenementenverzekering afsluit. 
 
Artikel 11 
De ondersteuning geldt alleen voor evenementen die plaatsvinden op het grondgebied van Koksijde. 

Artikel 12 
De ondersteuning geldt alleen voor publiek toegankelijke evenementen. 

Artikel 13 
De ondersteuning kan enkel ontvangen worden indien het voorziene budget dit toelaat. Bij 

overschrijding van het budget wordt er geen ondersteuning meer toegekend.  

Artikel 14 
Organisatoren mogen maximaal 1 aanvraag per jaar indienen.  

Artikel 15 
De organisator bezorgt 2 vrijkaarten voor het evenement aan de jeugdraad.  

Artikel 16 

Dit reglement is maar van toepassing zolang de jeugdraad over voldoende financiële middelen 

beschikt. De jeugdraad bekijkt dit jaarlijks bij de opmaak van haar begroting. 

 

 


