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Cultuurcheques stad Diest

BEOOGDE DOEL EN DOELGROEPEN
Artikel 1:
Enkel de inwoners van de stad Diest kunnen gebruik maken van dit reglement.
Artikel 2:
§1 De cultuurcheque is een instrument om de cultuurparticipatie van een aantal kansengroepen
te stimuleren en specifiek de financiële drempel te verlagen.
§2 De cultuurcheque kan gebruikt worden als betaalmiddel bij culturele activiteiten,
georganiseerd door het cultuurcentrum of culturele activiteiten georganiseerd door socioculturele verenigingen die lid zijn van de cultuurraad op het grondgebied van Diest.
§3 De cultuurcheque kan niet gebruikt worden als betaalmiddel voor schoolvoorstellingen.
Artikel 3:
De in artikel 2, §1 bedoelde kansengroepen zijn:


de jeugd, m.n. jongeren onder 18 jaar of studenten, houders van een studentenkaart tot
de leeftijd van 25 jaar.



mensen met een laag inkomen, m.n. Diestenaars met een verhoogde tegemoetkoming in
de ziekteverzekering te bewijzen a.d.h.v. de klever van het ziekenfonds.



OCMW-cliënten met een lopend OCMW-traject, die behoeftig zijn. Te bewijzen d.m.v. de
verklaring van de maatschappelijk werker van de sociale dienst.

MODALITEITEN
Artikel 4:
§1 De cultuurcheque kan aangevraagd worden op basis van het aanvraagformulier
cultuurcheque en mits naleving van de hierin vervatte vormvereisten. Indien de aanvraag
correct gebeurt, zullen de cultuurcheques dadelijk uitgereikt worden aan de aanvrager.
§2 Elke rechthebbende kan maximaal 3 cultuurcheques per cultureel seizoen aanvragen. Het
recht op cultuurcheques is niet overdraagbaar naar een volgend cultureel seizoen. Onder een
cultureel seizoen wordt verstaan: van 01/09 tot 31/08 van een lopend jaar.
Artikel 5:
§1 Elke cultuurcheque heeft een waarde van € 5. Wanneer de waarde van de cultuurcheque
hoger ligt dan de toegangsprijs voor een activiteit, dan vervalt het resterende bedrag. Indien de
waarde van de cultuurcheque lager ligt, dan moet de rechthebbende het resterende
verschuldigde bedrag zelf vereffenen.
§2 De cultuurcheque is onder geen beding geheel of gedeeltelijk inruilbaar voor geld.
§3 Het gebruik van de cultuurcheque is niet cumuleerbaar met andere voordelen. Per activiteit
wordt slechts één cultuurcheque per persoon aanvaard.

§4 De cultuurcheque is strikt persoonlijk en enkel geldig op vertoon van de identiteitskaart. Bij
eventueel misbruik kan de stad de waarde van de cultuurcheque terugvorderen van de persoon
die de cultuurcheque onrechtmatig gebruikt heeft.
§5 De cultuurcheque is enkel geldig gedurende het cultureel seizoen waarop hij betrekking
heeft. De geldigheidsduur staat vermeld op de cultuurcheque.
§6 Het cultuurcentrum en de socio-culturele verenigingen die lid zijn van de cultuurraad
verbinden zich er toe om toe te zien op de naleving van deze modaliteiten.
Artikel 6:
§1 Het cultuurcentrum en de socio-culturele verenigingen, die lid zijn van de cultuurraad,
verbinden zich ertoe de cultuurcheque te aanvaarden als betaalmiddel en dit uitsluitend voor
culturele activiteiten op het grondgebied van Diest.
§2 Het cultuurcentrum en de socio-culturele verenigingen, die lid zijn van de cultuurraad,
dienen de aanvaarding van cultuurcheques te vermelden op hun promotiemateriaal van de
activiteiten die in aanmerking komen.
§3 Het cultuurcentrum en de socio-culturele verenigingen, die lid zijn van de cultuurraad,
verbinden zich ertoe een overzicht bij te houden van het aantal cultuurcheques dat per cultureel
evenement in ontvangst genomen is.
§4 De terugbetaling van de cultuurcheques door de stad Diest aan het cultuurcentrum of de
socio-culturele verenigingen, die lid zijn van de cultuurraad, gebeurt op basis van het in §3
vermelde overzicht en op basis van het aantal voorgelegde cultuurcheques. De vraag tot
terugbetaling dient bezorgd te worden aan de dienst cultuurbeleid en dit voor 31 december van
het lopende jaar. De terugbetalingen worden per kwartaal uitgevoerd.
§5 Indien het aantal cultuurcheques in het overzicht het aantal daadwerkelijk voorgelegde
cultuurcheques overstijgt, wordt enkel rekening gehouden met het aantal daadwerkelijk
voorgelegde cultuurcheques.
§6 Cultuurcheques die geïnd zijn voor een niet-culturele activiteit of voor activiteiten die niet
plaats vonden op het grondgebied van Diest kunnen onder geen beding worden terugbetaald.
Artikel 7:
§1 Het college van burgemeester en schepenen verbindt zich ertoe de geïnde cultuurcheques
voor 100% terug te betalen aan het cultuurcentrum of de socio-culturele verenigingen, die lid
zijn van de cultuurraad.
§2 Het college van burgemeester en schepenen bepaalt het jaarlijkse budget dat vrijgemaakt
wordt voor de uitvoering van dit reglement: cultuurcheques Stad Diest.
§3 Indien het aantal gebruikte en geïnde cultuurcheques het voorziene budget overstijgt, zal
het college van burgemeester en schepenen beslissen of er een budgetwijziging dient te
gebeuren of dat het uit te betalen bedrag wordt overgedragen naar het volgende jaar.
Artikel 8:
Dit reglement Cultuurcheques stad Diest treedt in werking vanaf 15 december 2020.
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